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începind ide vineri, la București, Ploiești și Pitești

22 iulie 1975 s-au în-In ziua de 
eheiat lucrările Plenarei comune a 
Comitetului Central ai Partidului 
Comunist Român și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României, desfășurate 
«ub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului.

Așa cum s-a mai anunțat, la 
lucrările plenarei comune au luat 
parte, ca invitați, membrii Comi
siei Centrale de Revizie, șefii și 
adjuncții șefilor de secții ale C.C. 
al P.C.R., miniștri, membri ai con
ducerilor instituțiilor centrale 
redactori șefi ai presei 
care nu sint membri ai 
P.C.R.

* In cadrul dezbaterilor

Și 
centrale 

C.C. al

din ziua 
de marți au luat cuvîntul tovară
șii : Ioan Foriș, prim-secretar al 
Comitetului județean Satu-Mare al 
P.C.R., Ion Catrinescu, prim-secre
tar al Comitetului județean Pra
hova al P.CJ’., Neculai Agachi, 
ministrul industriei metalurgice. 
Ștefan Mocuța, prim-secretar al 
Comitetului județean Cluj al 
P.C.R., Emil Drăgănescu, mem
bru al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi* 
nistru al guvernului, loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini grele, Angelo Mieulescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul agriculturii și industriei 
alimentare, Ion Pățan, membru ai 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice in
ternaționale, loan Ursu. membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, Vasile 
Vilcu. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Constanța al P.C.R.

în încheierea lucrărilor Plenarei 
comune a C.C. al P.C.R. și Consi
liului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 

Plenara comună a aprobat in 
unanimitate concluziile, aprecie
rile și sarcinile din cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu. Ple
nara comună adresează comitete
lor județene de partid și consiliilor 
populare, ministerelor și altor in
stituții centrale, comuniștilor, tu
turor oamenilor muncii chemarea 
de a acționa cu fermitate, eu toa
tă energia pentru aplicarea neîn
târziată în viață a sarcinilor și

orientărilor cuprinse în expunerea 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului general 
al partidului se va da publicității.

Plenara comună a dat o apre
ciere deosebită activității desfășu
rate de secretarul general al par
tidului pentru aplicarea consecven
tă in viață a poliliȘii interne 
externe stabilite de Congresul 
XI-lea al partidului, pentru 
voltarea armonioasă a tuturor ra
murilor economice și, pe plan te
ritorial, a tuturor județelor, pentru 
ridicarea necontenită a nivelului 
de trai material și spiritual al 
întregului nostru popor. Plenara a 
scos în evidență rolul deosebit de 
Însemnat al secretarului general 
în adoptarea energică și operativă 
a măsurilor de combatere a cala
mităților naturale, pentru lichida
rea grabnică a urmărilor 
fiilor, pentru normalizarea 
gii vieți economice și sociale.

în legătură cu problemele în
scrise pe ordinea de zi s-au stabi
lit următoarele :

1. Plenara comună 
proiectul Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială 
Republicii Socialiste 
perioada 1S76—1980.

“C.C. al P.C.R. și 
prem al Dezvoltării 
Sociale au constatat 
că sarcinile și obiectivele preconi
zate asigură in continuare un 
ritm înalt de creștere economică, 
progresul armonios al tuturor 
ramurilor și sectoarelor dc activi
tate, accentuarea laturilor calita
tive ale dezvoltării, ridicarea nive
lului de trai 
formitate cu 
de făurire a 
multilateral 
tare a României 
cu hotăririle Congresului al 
lea al P.C.R.

C.C. al P.C.R. și Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale au holărît ca proiectul pla
nului pe perioada 1976—1980 să 
fie înaintat spre adoptare Marii 
Adunări Naționale.

2. Plenara comună a aprobat, de 
asemenea, proiectele planului 
țional unic de 
mico-socială și 
ale Republicii 
pe anul 1976.

C.C. al P.C.R. și Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economice și

| CELE MAI PUTERNICE FORMAȚII ALE HANDBALULUI
I MONDIAL PARTICIPA LA „TROFEUL CARPAȚI

R. D. Germane (care din cele hj 
ediții de ‘ ” 
Carpați" 
dalia de
Ungariei, ________ _____
niei, principalele protagoniste al« 
ultimei ediții a C.M. (Iugoslavia. 
1973) și — nu ne îndoim — ți 
ale ediției ce se apropie, vor avea 
posibilitatea să-și verifice prepa
rativele în cadrul unei extrem de 
utile repetiții.

Formațiile masculine constituie* 
prin valoarea lor, cel mai atrac
tiv „buchet" de participante ale 
unei competiții internaționale din 
acest sezon. Argumentul ? In ulti
mii cinci ani, trei echipe au do
minat copios marile confruntări 
ale handbalului masculin : Româ
nia, R.D. Germană, Iugoslavia —< 
toate trei aflîndu-se. pentru pri
ma oară de la consumarea ultimei 
ediții a C.M.. din nou față-n fată 
în cadrul unui turneu. Lesne de 
imaginat cit de aprigă va fi con
fruntarea dintre aceste trei forțe 
cu cărți de vizită concludente f 
C.M. 1970 (FRANȚA) : 1. Româ
nia. 2. R.D.G.. 3. Iugoslavia ; J.O. 
1S72 (MtîNCIIEN) : 1. Iugoslavia.- 
3. România, 4. R.D.G. : C.M. 1974 
(R.D.G.) : 1. România, 2. lt.D.G.. 
3. Iugoslavia. Ce am mai pute» 
adăuga ? Doar „amănuntul" că la 
actualul turneu masculin, mai iatf 
parte reprezentativele Uniunii So
vietice și Cehoslovaciei, ambele la 
fel de cunoscute pe plan interna
țional.

Așadar este neîndoielnic c3. 
începînd de vineri și pină miercuri, 
în țara noastră are loc cea mal 
importantă dispută internaționala 
fie handbal a sezonului, o verita
bilă repetiție generală a turneu
lui olimpic de anul viitor, pe care 
— sperăm — că jucătorii și jucă
toarele noastre o vor onora pe de-' 
plin 1

pină acum ale „Trofeului 
a cîțtigat de 4 ori me- 
aur), Uniunii Sovietic», 

Cehoslovaciei și Komâ-

inunda* 
între-

a aprobat

a
România pe

Consiliul Su- 
Economice și 
cu satisfacție

at populației, în con* 
Programul 

societății 
dezvoltate

spre

partidului 
socialiste 

și inain- 
eoinunism.

XI-

na- 
dezvoltare econo- 
bugetului de stat 

Socialiste România

(Continuare în pag. a 4-a)

ARII ADUNARI NAȚIONALE
Marea Adunare Națională 

adoptat următoarea ordine de
1. Depunerea jurămîntului

Miercuri, 23 iulie, a avut loc 
ședința de închidere a primei se
siuni a celei de-a Vil-a legislaturi 
e Marii Adunări Naționale.

în aplauzele îndelungate ale de
putățiilor și invitaților, în lojile o- 
ficiale au luat loc tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășul Manca 
Mănescu. tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Cina Ciobanu, 
Kmil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
îon Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Radulescu, Leonte Răutu, 
Virgil Trofin, losif Uglar, Ilie 
Verdeț, Vasile Vilcu, Ștefan Voitec.

Au luat parte, de asemenea, 
membrii supleant! ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Ea lucrările sesiunii au fost pre- 
zenți numeroși, invitați — mem
bri ai C.C. al P.C.R., miniștri, con- 

1 ducători de instituții .centrale și 
organizații obștești, reprezentanți 
ai oamenilor muncii, ai vieții ști
ințifice și culturale, 
mâni și corespondenți 
străine.

Erau de 
diplomatice 
rești.

Lucrările 
chișe de tovarășul 
președintele Marii 
nai e.

Cei prezenți au 
mont de reculegere in 
deputatului Miron Nicolescu, 
ședințele Academiei Republicii So
cialiste România, care a încetat 
din viață in timpul ce a trecut 
de la prima parte a actualei s'e-

ziariști ro- 
ai presei

față șefi ai 
acreditați

misiunilor 
la Bucu-

fost des-ședinței au
Nicolae Giosan, 
Adunări Națio-

păstrat un mo- 
memoria 

pre
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la Palatul Sporturilor și Culturii, a fost riadul lotului feminin 
să-și desăvârșească pregătirile. Iată-le pe fruntașele handbaluliii nostru 
exersînd fructificarea aruncărilor de

In foarte scurtă vreme — inter
valul de timp poate fi măsurat 
acum în ore — amatorii de sport 
din București, ca și cei din Pi
tești și Ploiești vor fi beneficiarii 
unui spectacol sportiv de cea mai 
ridicată clasă, avînd posibilitatea 
să vizioneze jocurile din cadrul 
unei ediții „înmănuncheate" (mas
culină și feminină) a „Trofeului 
Carpați" la handbal. în acest sens,

£

ATLEȚI Șl GIMNAȘTI

LA ÎNTRECERILE
PREOLIMPICE

DE LA MONTREAL

La 9 m Foto : S. BAKCSY

se poate spune chiar că specta
torii din cele trei orașe vor putea 
urmări pe viu cea mai puternică 
întrecere neoficială a anului, dis
pută care prin atributele sale teh
nice stârnește un mare interes și 
dincolo de hotarele țării.

Că lucrurile stau așa ne-o pro
bează cîteva argumente dc necon
testat, dintre care primul ar fi că 
turneul feminin constituie „avan
premiera" campionatului mondial, 
cu alte cuvinte prilejul ideal de 
verificare a randamentului pre
gătirilor înaintea asprei bătălii de 
la C.M., ale cărui prime locuri 
asigură — în. plus — și... pașa
portul pentru Montreal. Antreno
rii reprezentativelor feminine, ale

„CONCURSUL PRIETENIA 4 LA GIMNASTICĂ ÎNCEPE AZI
CU UN ATRACTIV PROGRAM DEMONSTRATIV

a 
zi :

______ de 
credință și devotament față dc Re
publica Socialistă România de către 
unii deputați și unii membri ai 
Consiliului de Stat.

2. Proiectul dc lege privind Con
gresul deputaților consiliilor popu
lare județene, și al președinților 
consiliilor populare. Conferința pe 
țară a președinților consiliilor 
populare, precum și conferințele pe 
județe ale deputaților consiliilor 
populare.

3. Proiecte de legi pentru apro
barea decretelor cu putere dc lege 
emise de Consiliul de

4. Eliberarea unui 
Consiliului de Stat.

5. Alegerea unui 
Consiliului de Stat.

6. Alegerea Tribunalului Suprem.
7. Alegerea procurorului general.
Intrîndu-se in ordinea de zi, a 

avut loc solemnitatea depunerii 
jurămîntului de credință și de
votament față de Republica So
cialistă România de 
deputați și membri 
liului de Stat. care.

stat, 
membru

membru

al

al

către unii 
ai Consi- 

. lipsind la 
prima ședință a sesiunii, nu au 
putut îndeplini acest act de înaltă 
semnificație patriotică.

In continuare, Marea Adunare 
Națională a analizat Proiectul de 
lege privind Congresul deputaților 
consiliilor populare județene și al 
președinților consiliilor populare, 
Conferința pe țară a președinților 
consiliilor populare, precum și

I
I
I
I
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La Montreal, sediul Jocurilor 
Olimpice de vară din 1976, se dis
pută în cursul lunilor de vară în
treceri internaționale cu caracter 
preolimpic la toate sporturile (cu 
excepția ciclismului), reunite sub 
titulatura „Competiții Montreal 
■75".

1 vederea participării la aceste 
concursuri, un grup de atleți și 
gimnaști români au plecat marți 
spre Canada. Au făcut, deplasarea : 
Mariana Suman, Natalia Andrei, Ar
gentina Menis, Ilie Floroiu și 
Gheorghe Cefan (atletism), Nadia 
Comăneci. Teodora 
Nicolae Oprcscu și 
(gimnastică).

Delegația 
de Emil 
C.N.E.F.S., 
Comitetului

Ungurcanu, 
Sorin Cepoi

română 
Gliibu, 

secretar 
Olimpic

este condusă 
secretar 
general 
Român.

al 
al

Astăzi după amiază, cu începere 
de la ora 18, noua și frumoasa 
Sală a sporturilor din Baia Mare 
își va deschide porțile, primind 
cel dintîi oaspeți ai săi — gimnaș- 
tii și gimnastele care participă la 
tradiționala competiție interna
țională „Concursul .. ................ ~
diția din acest an 
va reuni, așa cum 
țat, sportivi din 8 
aliniind cite două 
la fete, cît și la băieți. Este de 
așteptat ca întrecerile să se ridi
ce la un nivel valoric și specta
cular foarte bun. edițiile prece
dente constituind o garanție seri
oasă în acest sens. Nu e lipsit de 
interes să amintim, de altfel, că 
tocmai în cadrul acestor concur
suri s-au lansat două gimnaste 
românce foarte cunoscute azi, una 
dintre ele chiar celebră pe plan 
mondial. Este vorba, bineînțeles,

Prietenia". E- 
a întrecerilor 

am mai anun
țări, România 
echipe — atît

despre campioana europeană ab
solută Nadia Comăneci (care în 
ediția de acum doi ani a „Con
cursului Prietenia", desfășurată la 
Gera, cucerea 3 medalii de aur) 
și de Teodora Vngurcanu.

Revenind la competiția care de
butează astăzi, vom nota că pri
ma zi prevede în program doar o 
uvertură, care va cuprinde festi
vitatea de deschidere și un variat 
program de demonstrații, în care 
vor evolua și mai mulți sportivi 
băimăreni. întrecerile propriu-ad- 
se sint prevăzute a începe vineri 
dimineață, de la ora 10,30. eu se
ria I masculină, programul cu- 
prinzînd In continuare exerciții 
prezentate de băieți (vineri. or» 
17,30 — seria a II-a), apoi feteje 
— sîmbătă de la orele 10 și W, 
pentru ca duminică dimineață 
aibă loc finalele pe aparate.

Importante „examene44 pentru caiaciștii și canoiștii români

ROMA-BELGRAD...
In următoarele două săptămini 

caiaciștii și canoiștii români vor 
participa la principalele competi
ții internaționale ale sezonului — 
în ordinea desfășurării — campio
natele europene, de juniori (Roma. 
25—27 iulie) și „mondialele" de 
seniori (Belgrad, 31 iulie — 3 au
gust). înaintea atît de apropia
telor starturi, pe care, desigur, le 
dorim încheiate cu un nou bilanț 
de prestigiu pentru sportul româ
nesc, am purtat o discuție cu 
prof. Jean Zamfir, secretarul ge
neral al federației de specialitate, 
avînd ca temă principală pregăti
rile și obiectivele celor două io
turi reprezentative.

— Vă rugăm, pentru început, să 
ne precizați punctele comune și, 
bineînțeles, cele specifice ale pre
gătirii loturilor noastre de juniori 
și seniori.

MONTREAL!
puncte de vedere, cele două cam
pionate trebuie privite in mod. di
ferit, „mondialele’* de la Belgrad 
preocupînd în cea mai mare mă
sură și în primul rînd toate fe
derațiile de caiac-canoe, de obicei 
reprezentate la astfel de întreceri 
oficiale ale calendarului interna
țional. Nu mă voi referi, de a- 
ceea, la aspectele tehnice ale pro
cesului de pregătire. Voi men
ționa, în schimb, ca puncte co
mune pentru ambele loturi : con
știinciozitatea, disciplina, exigența 
și răspunderea personală dovedite 
de marea majoritate a sportivilor. 
S-a muncit mult și o afirmare 
de prestigiu la cele două campio
nate ar fi o răsplată binemeritată 
pentru echipajele noastre.

— Cunoscând faptul, adesea ve
rificat in sportul caiacului și ea- 
noei. că o asemenea afirmare <le-

valorii principalilor adversari, 
dori să ne spuneți 
in această direcție 
zon ?

— Echipajele de 
ticipat, după cum 
serie de competiții internaționale 
și. recent, la „Regata Snagov". Re
pere importante pentru apreciere* 
stadiului de pregătire, în diferita 
etape, poate furniza chiar bilan
țul general al acestor participări, 
dar pentru noi obiectivul princi
pal, pe care-1 considerăm aproap® 
integral realizat, l-a constituit ve
rificarea tuturor sportivilor sus
ceptibili de selecționare in echipa 
României pentru campionatele mon
diale de la Belgrad. în ceea «* 
privește lotul de juniori, care •

Don GARLEȘTEANU »

ce s-a realizat 
în actualul se-

seniori au par
se știe, la ®



IA SFlRȘITUL SĂPTĂMÎMI Turneul internațional de lupte al României Me
d

ÎNCEP C.E. DE VOLEI PENTRU
ECHIPE DE JUNIORI-TINERET
La sfîrșitul acestei săptămâni 

in mai multe localități din R. F. 
Germania se dă startul in cea de 
a V-a ediție a campionatelor euro
pene de volei rezervate echipelor 
de juniori-tineret (jucători și ju
cătoare pînă la 20 de am).

Spre deosebire de precedentele 
ediții, de data aceasta numărul e- 
chipelor participante a fost limi
tat la 12 atit la fete cit și la bă
ieți. Sistemul de calificare — pro
pus de federația organizatoare și 
acceptat de comisa de resort a 
Confederației europene de volei — 
a prevăzut ca echipele clasate pe 
primele șase locuri la ediția din 
1973, precum și cele ale tării or
ganizatoare să participe din oficiu 
la faza finală a competiției, iar 
celelalte formații să susțină me
ciuri sau turnee preliminare pen
tru a completa locurile disponibile. 
Iată, deci, echipele care se aliniază 
sîmbătă la startul întrecerilor :

FEMININ : R. F. Germania, RO
MANIA, Bulgaria. Franța (grupa 
I, la Stuttgart). U.R.S.S.. Olanda, 
Iugoslavia, R. D. Germană (grupa 
■ Il-a, Ia Osnabriick), Ceho
slovacia, Polonia. Belgia, Italia 
(grupa a III-a, la Giessen) ; MAS
CULIN : R. F. Germania, Bulga
ria, Olanda. Belgia (grupa I, la 
Giessen), U.R.S.S., R. D. Germa
nă, Italia. Iugoslavia (grupa a 
Il-a, la Stuttgart). Cehoslovacia, 
ROMANIA, Polonia, Israel (gru
pa a III-a, la Osnabriick).

Meciurile vor fi programate nu 
numai in orașele-sedii, ci și in 
alte localități învecinate.

Echipele clasate pe primele două 
locuri în serii se vor califica în 
turneele finale pentru locurile 
1—6, iar celelalte in turneele pen
tru locurile 7—12. ' . '
serii au loc intre 26 și 28 iulie, 
iar turneele finale sînt programa
te în perioada 30 iulie — 2 au
gust

Echipele României, care au reu- 
»it pină acum să obțină la C. E. 

o medalie de 
și una de bronz

posibilitatea de a se califica în 
turneele finale pentru locurile 1—6, 
deși adversarele din grupe sînt 
puternice.

Formația de băieți, antrenată de 
Tânase Tănase și Marcel Șerban, 
a plecat sîmbătă dimineața spre 
R. F. Germania, unde susține un 
turneu de verificare în compania 
echipelor Italiei, Turciei și a țării 
gazdă. La rîndul ei, . echipa femi
nină (antrenori L. Sorbală și I. 
Cristian) a părăsit Capitala dumi
nică, afiindu-s'e acum la Stuttgart, 
unde susține meciuri do verificare 
cu celelalte formații din grupă...

PROGRAMUL ECHIPELOR 
ROMÂNIEI ÎN SERII

26 iulie, ora 14 (locală) : Româ
nia — Bulgaria (f), la Boblingen ; 
ora 17 : Romania — Cehoslovacia 
(m), la Bohmte.

27 iulie, ora 
Franța (f), la 
18,30 : România 
Holdorf.

28 iulie, ora
R. F. Germania (f), la Stuttgart ; 
ora 18,30 : România — Israel (m), 
la Osnabriick.

Turneele finale pentru locurile 
1—6 vor avea loc la Miinchen (f) 
și Frankfurt pe Main (m), iar cele 
pentru locurile 7—12 la Boeholt 
(I) și Nordhoru (m).

14 : România — 
Ludwigsburg ; ora 
— Polonia (m), la

16,30 : România

LA RELUAREA 
CONCURSURILOR 
DE MOTOCRD5

Dis-putele în

de juniori-tineret 
argint (fetele) .
(băieții), s-au pregătit pentru a- 
oest important 
ie-1 abordează

eveniment, pe ce- 
cu intenția de a se 

număra din nou printre cele mai 
bune din Europa. Amîndouă au

TRECUT CU BINEUN EXAMEN DIFICIL,
SPORTIVILOR DE LA GRECO-ROMANEDE MAJORITATEA

Timp de trei zile, în Sala sportu
rilor din Galați s-au disputat în
trecerile Turneului internațional de 
lupte al României, la ambele 
luri, la care au participat sportivi 
din 17 țări. în numărul nostru de 
azi ne vom referi la concursul de 
greco-romane.

Programat cu mai puțin de două 
luni înaintea campionatelor mondi
ale.
util ___ _
lui de pregătire ......
noștri fruntași. De altfel, tehnicie
nii români au introdus în concurs 
un număr mare de luptători (3—5 
la fiecare categorie), adică între
gul potențial al acestui stil. în con
dițiile în care s-au disputat între
cerile . ’ 
mare de concurenți și, 
meciuri într-un 
scurt).
greu 
mâni, 
succes 
pregătire corespunzătoare, 
rii Ion Corneanu și Ion Cernea au 
putut urmări evoluțiile tuturor 
sportivilor susceptibili de a parti
cipa la campionatele mondiale și, 
în același timp, și-au putut 
ma o imagine mai clară 
posibilităților de afirmare a 
tineri vizați să fie introduși 
echipa ce ne va reprezenta 
în viitoarele mari confruntări.

Trebuie să spunem de la început 
că acest examen a fost trecut cu 
bine de majoritatea componenților 
lotului olimpic, comportarea de 
ansamblu a luptătorilor români pu
țind fi apreciată ca bună. Cele șase

sti-

turneul a constituit un foarte 
prilej de verificare a stadiu- 

atins de sportivii
De altfel,

(adversari valoroși, 
deci. 

Interval de 
a fost un 
toti luptătorii 

l-au făcut fată 
care

turneul 
pentru 
căruia 1 
numai cei

număr 
multe 
timp 

examen 
ro- 
cu 

au avut o 
Antreno-

for- 
asupra 

unor 
în 

tara

locuri I (Gh. Berceanu, N. Gingă, I. 
Duiică, I. Păun, I. Enache, R. Co- 
dreanu), cinci locuri II (C. Alexan
dru, M. Neagu, St. Rusu, Gh. Cio- 
botaru, V. Dolipschi) și un loc III 
(M. Secoșan). obținute într-o com
panie puternică, reprezintă o perfor
manță demnă de laude. Dar. cea 
mal mare satisfacție a constituit-o 
revenirea spectaculoasă a campionu
lui olimpic Gheorghe Berceanu. Pre
zent pentru prima oară într-un mare 
concurs, după o pauză forțată de doi 
ani, Berceanu a evoluat excelent, 
dovedindu-se același mare sportiv. 
Ceea ce a surprins în mod plăcut a 
fost faptul că, deși a suferit de he
patită, capacitatea sa de efort este 
intactă, dîndu-ne noi speranțe pen
tru J.O. de la Montreal, unde are 
toate șansele să-și păstreze titlul cu
cerit la Miinchen. în afara celorlalți 
cinci cîștigători ai turneului, care 
au concurat la nivelul valorii lor, 
alți doi tineri au înregistrat în ulti
ma vreme însemnate salturi valorice. 
Este vorba de juniorul Ștefan Rusu 
(68 kg) și Gheorghe Ciobotaru (74 
kg), sportivi cu calități ce le dau 
dreptul să aspire la performanțe vi
itoare. Numai lipsa de experiență 
competițională i-a făcut să se situ
eze pe locurile secunde la categoriile 
lor. De asemenea, într-o revenire 
evidentă de formă s-a prezentat și 
greul Victor Dolipschi. Victoria sa 
asupra sovieticului Janota Morhiladze 
este edificatoare. Dintre luptătorii 
mai puțin cunoscuți, o frumoasă im
presie au produs Mircea Neagu 
(57 kg) și Ion Negrișan (52 kg). Ul
timul. .junior mic. elev al antrenoru
lui constănțean C. Ofițerescu, este o

Kg

SELECT10NADILI! SINI IN FORMA

autentică speranță. De altfel, el a 
realizat o performanță de nimeni 
scontată: în turul 3 al competiției, 
l-a învins la puncte pe campionul 
european al categoriei, vest-germa- 
nul Rolf Krauss.

Din păcate, constatările noastre 
pozitive riu pot fi extinse la toți 
componenții lotului și la toate cate
goriile de greutate. La cat. 90 kg., 
nici unul dintre cei doi pretendent! 
la titularizarea în echipă, Nicolae 
Neguț și Vasile Fodorpatachi, nu 
s-au comportat la nivelul așteptări
lor și, firește, n-au reușit să se cla
seze în primii trei. Și mai îngrijo
rător este faptul că la această cate
gorie nu există alți tineri în care să 
se poată pune speranțe pentru viitor. 
Nicolae Matinescu (100 kg) a luptat 
slab în partida cu sovieticul Mihail 
Saladze, de care a fost depășit clar. 
Sperăm să fie vorba numai de un 
declin de formă. Oricum, tehnicienii 
noștri trebuie să se gîndească și să 
pregătească temeinic, de pe acum, 
un alt sportiv tînăr, capabil să-1 în
locuiască cu succes pe multiplul nos
tru campion. în momentul cînd aces
ta se va retrage din activitatea com
petițională. Saltul valoric, așteptat 
cam de multă vreme din partea lui 
Zoltan Szilak, nu s-a produs încă. 
Nici el n-a evoluat la nivelul posi
bilităților. Un alt reprezentant al 
nostru la această categorie. Adrian 
Savlovschi, a fost eliminat după pri
mele două tururi.

Firește, este destul de greu ca în
tr-o echipă, să se găsească la toate 
categoriile sportivi de talie interna
țională. Dar. tehnicienii noștri, care 
și-au probat în atîtea rînduri ca
pacitatea, vor găsi, credem, soluțiile 
cele mai adecvate pentru ca și în 
viitor, la campionatele mondiale 
din acest an și la J.O. de la Mon
treal sportivii români să se prezinte 
la nivelul prestigiului pe care și 
l-au cîștigat.

Mihai TRANCA
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Concursul republican de moto- 
cros organizat duminică de aso
ciația sportivă CAROM, pe dealul 
Perchiului_de la marginea 
cipiului ’ ~'
constituit

_ muni-
Gh. Gheorghiu-Dej, a 
o primă verificare a 

stadiului pregătirilor efectuate de 
alergătorii vizați a reprezenta 
țara noastră in apropiatele con
fruntări internaționale. Antrenorii 
Ion Spiciu. Otto Ștefani și Paul 
Millner ne-au declarat că sînt, cu 
unele excepții, satisfăcut; de evo
luția selecționabililor.

Intr-adevăr, majoritatea moto- 
cicliștilor au dovedit, in profida 
lipsei de concursuri și pe un tra
seu extrem de dur, că au res-

AZI, START IN BALCANIADA DE NATAȚiE (juniori)

pectat programul de pregătire, 
fiind astfel apți să susțină între
ceri mult gustate de numerosul 
public. Inițiativa corpului de ofi
ciali, condus de N. Manesia, de a 
da plecarea, la un loc, seniorilor 
si juniorilor, a scos în evidență 
faptul că multi tineri au progre
sat evident. Ernest Millner. 
Enceanu. Eduard Laub. Gh. 
păru. Victor Gavrilă — iată 
mai cițiva dintre juniorii ce . 
deveni, dacă vor fi supugi unui 
atent proces de instruire, motocro- 
siști de nădejde. De asemenea, tot 
mai insistent bat la ușa lotului 
reprezentativ tinerii Stelian Paras- 
chip, Ion Popa și Andrei Benedek, 
cărora duminică li s-au alăturat 
Gh. Oproiu și 
s-au reîncadrat.

Al. 
Plu- 
nu- 
pot

Gh. Barbu care 
după terminarea

stagiului militar, la secțiile unde 
s-au afirmat, o comportare nota
bilă au mai avut Constantin Go
ran și Nicolae Murgoci. ia.r spe
cialiștii federației au fost de pă
rere, în unanimitate, că Aurel lo- 
nescu. Paul Filipcscu și Traian 
Moașa sînt actualmente oameni de 
bază ai echipei naționale. Și incă 
ceva, eiștigătoru.1 „Cupei F.R.M.", 
ediția 1975. brașoveanul Petre 
Lucaci. și-a reluat activitatea 
după accidentul suferit.

Clasamentul pe echipe al „Cu
pei GAROM“ : 1. Torpedo Zărnești 
39 p, 2. Steagul roșu Brașov 27 p, 
3. Poiana Cimpina 23 p.

Duminică se va relua la Bra
șov campionatul de motocixxs.

BASCHETBALISTELE JUNIOARE,
PE

LA

Traian IOANITESCU

LOCUL SECUND
BĂLC’ NIÂDA

X-a a campionatului 
la baschet,

terriiq 
stabil 
loturi

Astăzi încep m iugoslavia, la Lju
bljana (înot și sărituri) și Kranj 
(polo), Întrecerile Balcaniadei de na- 
iaUe rezervate juniorilor. La această 
ediție — probele au fost repartizate 
ta 4 zile de concurs — și-au anun
țai participarea sportivi din Bulga
ria. Grecia, Iugoslavia, România și 
Turcia.

Tara noastră va fi reprezentată de 
• delegație cuprinzînd pe cei mai 
valoroși juniori, care au șanse de a 
rfștlga. ca și anul trecut la Sofia, 
«Ut la înot cit și la sărituri. La polo.

principalii favoriți rărnin jucătorii 
iugoslavi.

Printre sportivii care au făcut de
plasarea fac parte Valeria Vlăscea- 
nu și Mihaela Georgescu, de la care 
se așteaptă nu numai noi titluri bal
canice, dar șl recorduri în probele 
de spate, delfin șl mixt. Ilarion 
Sveț, Adalbert Birini, Horațiu Nea- 
grău, Vali Dragomir, Angela Vamoși. 
In echipa de polo vor juca, printre 
alții. A. Schervan, Ilie Gheorghe, C. 
Gyarfas, I. Lorlncz Gheorghevici 
și D. Spinii.
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Ediția a 
balcanic de junioare ia uasuirev, 
desfășurata in orașul iugoslav Tuz
la, s-a încheiat cu victoria selec
ționatei țării gazdă. In partida de
cisivă, cu echipa României, bas
chetbalistele iugoslave au cîștigat 
cu 80 78 (33—48), după un meci 
deosebit de echilibrat. Sportivele 
românce au evoluat excelent în 
prima repriză, dar în cea de a do
ua au fost depășite de jocul- foar
te. agresiv practicat de adversare, 
în plus, de-a lungul partidei for
mația română a ratat nu mai pu
țin de 25 de aruncări libere, dintre 
care 5 in ultimele 80 de secunde! 
în celelalte întâlniri: România — 
Bulgaria 68—45, România — Iugo
slavia B 88-35 Clasament final: 
1. IUGOSLAVIA, 2. România, 3. 
Bulgaria. înainte de a participa la 
Balcaniadă, reprezentativa Româ
niei a susținut, la Stanko Dimi- 
trovo, două meciuri în compania 
selecționatelor similare A și B ale 
Bulgariei, pe care le-a învins cu 
70—62 și, respectiv, 74—49.

La Balcaniadă, cele mai bune 
jucătoare ale echipei tării noastre 
au fost Florentina Căprița, Ana 
Aszalos și Ana Iatan caro, împre
ună cu Mariana Sandu și Corina 
Colțescr., au lost promovate în 
lotul de senioare.

e Arena Rulmentul Brașov 
găzduit întrecerile finale 
ocuparea celor două locuri vacan
te în seria Nord a Diviziei mascu
line A de popice. Echipele Electro 
Tg. Mureș și Corvinul Hunedoara

cu 12 p și, respec-
Voința 

mai

au promovat 
tiv. 9 p.. fiind urmate de 
Tg. Mureș 9 p (punctaveraj 
slab), Voința Lugoj 6 p, Construc
torul Arad 4 p și Record Cluj- 
Napoca 2 p (C. GRUIA — coresp. 
județean).

• Intîlnirea dintre echipele 
masculine Constructorul Galați — 
B.S.G. Sangerhausen . (R.D.G.) s-a 
încheiat cu scorul de 5 288 — 5 011 
p. d. Turneul individual a fost
cîștigat de gălățeanul I. Bice cu 
932, urmat de coechipierul său
A. Cliirilă 915 si II. Henghebarth 
(B.S.G.) 907. (T. SIRIOPOI 
resp. județean).

LUPTA DIRZA

PENTRU UN LOC
ÎN SCHIFURILE

CE VOR EVOLUA
LA NOTTINGHAM

i

DUSLU SUCCES AL MĂRȘĂLUI
TORILOR DE LA STEAUA

Chiriță (Șc. sp. Ploești) 1,50 
Onlșor (CSS Bue.l 
Onisor 32.10 m; su- 

Resița) 33,68 
PLAVITU — coresp.

m ; disc : M. Bira (Șc. sp. Olimpia 
Cv.) 60,70 m ; suiițn : Ivi. Matei (î,EA 
C-lu.ng) 58,28; FETE; 80 m: N. Vasile 
(3SA Buc) 10,3 ; 80 mg : L. Alcxan- 
drescti (LEA C-lung) 12,3 ; lungime: 
L.’Bîrlea (Viitorul Buc.) 5.32 m; înăl
țime : E.
m; greutate : G. 
13,63 m; disc: G. 
iiță: D. Maxim (Șc. sp.

!. P- a - -----

Zilele trecute, cind mercurul 
termometrelor urcase la București 
mai sus de 35 de grade, căldura 
toridă, moleșitoare, se abătuse și 
asupra Snagovului, unde liniștea 
tihnită de la Baz.a nouă ne dădea 
de înțeles că schifistele din lotul .. 
național se găsesc la odihnă. Era 
liniștea și odihna plină de emoții 
dinaintea unui concurs deosebit de 
important — finalele selecției in 
vederea definitivării 
reprezentative.

Disculînd cu antrenorul federal 
Victor Mociani, aflăm că selecția 
de anul acesta, programată (nu 
tntîmplător !) exact in zilele care 
vor preceda în 1976 întrecerile o- 
limpice de la Montreal, nu mai 
poate lăsa nici o umbră de în
doială asupra cooptării in ambar
cațiuni a celor mai in formă ca
notoare. Concursul a fost organi
zat cu deosebită scrupulozitate, a- 
vînd și aspecte inedite. Bunăoară, 
pentru ierarhizarea valorilor la 
4+1 vîsle selecția se face în curse 
de simplu pe bărci de... dublu ! 
Motivul ? Dubloul conferă o mai 
mare stabilitate și, prin aceasta, 
» posibilitate de apreciere mult 
mai exactă a potențialului schifis- 
telor. în disputa pentru cele 4 
locuri din barca „de mondiale", ca 
și pentru la fel de rivnitele 2 pos
turi de rezervă au fost angajate 
12 vîslașe. Două au abandonat în 
preliminarii (Georgescu și Gon- 
cearenco), rămînînd ca lupta deci
zi vă să se dea intre 10 canotoare.

Și mai dîrză este disputa pentru 
wn Iap în no rnmn undo

echipajelor

Pe un traseu frumos, la Reșița, a 
avut Ioc duminică desfășurarea cursei 
de 20 km marș con tind pentru cam
pionatul republican pe anul lins. 
Prezentîndu-se bine, Ion Găsilu-Stă- 
neseti (Steaua), cel mai valoros din
tre mărșăluitorii noștri, și-a adjude
cat victoria. El a parcurs distanța 
In 1.32:41,4, întreeîndu-i cu multe se
cunde pe următorii clasați: 2. C-tt- 
Stan (Steaua) 1.33:43,2. 3. T. Brand' 
(C.S. Arad) 1.34:02,0, 4. N. Maxim
(Olimpla-Constructorul) 1.34:30,4. 5. 
Costache (Steaua) 1.34:51,0, 6. C. Ena
che (Dinamo) 1.34:54.0. 7. Gh. Jugă- 
naru (PTT, 1.35:45.8. 8. M. Perșinai u 
(PTT) 1.36:36.4. Au terminat cursa 36 
de concurenți.

Întrecerea pe echipe a fost cîstigată 
de formația clubului Steaua, care a 
totalizat 7 p. Pe locurile următoare: 
2. PTT 23 p, 3. Dinamo 25 p. 4. Olim- 
pia-Constructorul 35 p, 5. C.A.U. 3S 
6. Atletic Club Reșița 47 p

dă 
Si

Echipajul de 4 + 1 rame, medaliat cu bronz anul trecut la Lucerna, 
lotului patru ramere de valoare, dintre care două — Predescu 

alcătuiesc acum un cuplu de certă perspectivă 
Foto : Vasile BAGEAG

Chertic —

ca niciodată. Cu
Mariana Predes-

Angelica Chertic, titularizat

este mai mare 
excepția cuplului 
cu

, deocamdată la 2 f.c. pe baza re
zultatelor și evoluției constant - 
bune din acest sezon, toate cele
lalte ramere aflate in lot au fost 
incluse pe lista concursului de 
selecție. în sfirșit, din discuția cu 
antrenorul federal am mai notat 
și o serie de amănunte legate de 
pregătirile băieților. Aici există 
două echipaje aproape sigure : 
la 2 f.c. și 2 11. în prima probă, 
vicecampionii mondiali Ilie Oanțâ 
și Dumitru Grumezescu au tranșat 
în favoarea lor, într-o manieră ca
tegorică, mult discutata rivalitate 
cu noul tandem Simion—(iall. Pis
ta de selecție le-a adus primilor o 
victorie categorică (avans de 6 se
cunde !> cu un timp excelent — 
6:46 (finala de la C. M. s-a cîștigat 
cu 6:59). Celălalt echipaj cu speran
țe considerabile este 
Ștefan Tudor, Petre 
Ladislâu Lovrenschi. 
revenire de formă 
trio-ul care are 
performanțe de 
recent o barcă 
să fie rodată.
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Constantin

vor desemna componenții 
cațiilor după un concurs 
lecție. Printre favoriți - 
nume cunoscute : Pavel 
Cristian Georgescu,
Nîstoroiu ,și Adalbert Agii — toți 
de la Steaua, Nicolae Simion și 
Ernest Gall de la Dinamo.

La ora începerii concursului de 
selecție feminin, deasupra Snago
vului se adunaseră, 
nune, nori grei și 
Primele trei curse 
însă, înaintea furtunii 
„mare" de simplu s-a 
oferindu-ne întreceri de deosebită 
dîrzenie și spectaculozitate. La 
2+1, concurs destinat selecționării 
ramerelor pentru 8+1, ordinea so
sirii în cele două 
următoarea : Oprea 
Avram — Balaban, 
Neacșu — Ghiță (!)

ca prin mi- 
amenințători.

au luat-O.
(finala 

aminat),

finale a fost
— Pcteu, V. 
Toi —Stoica, 
și Marinescu 

— Gawluc in finala întii. Constan
tin — Alexe, E. Avram — Ra
bat, Sansu — Drugă (!), Militam— 
Wiener. I.a schif simplu s-a des
fășurat, după cum spuneam, doar 
finala „mică“, victoria revenind 
Violetei Ionescu. Finala I, desfă
șurată după cîteva 
următoarea ordine : 
2. Preda, 3. Lazăr, 
Afrăsinei, 6. Buzuc.

zile a adus
1. Afrăsiloaia,

4. Tudoran, 5.

etc.
P,

ill
La sfîr- 
st ei d ionul

ÎNTRECERILE 
ATLEȚILOR JUNIORI

REȘIȚA (prin telefon), 
șitul săptămînii trecute pe
din Valea Domanului s-au desfășurat 
întrecerile campionatelor republicane 
ale juniorilor III. Au participat 482 
de concurenți (277 băieți și 205 fete) 
din 96 de cluburi și asociații sportive, 
reprezentînd 34 de județe și munici
piul București. Cu acest prilej au 
fost înregistrate trei noi recorduri re
publicane la această categorie ele 
vîrstă : Petru Niculiță (Lie. N. Băl- 
cescu Cluj-Napoca) 9,0 la 80 m. Eu
gen Mathe (Lie. B.P. Hașdeu Buzău) 
12,1 la ‘ ---- -- —

Iată 
IEȚI : 
1:27,3; 
marș : 
15:05,0 . 
Buc.) 6,55 m ; înălțime : M. 
(SSA Buc.) 1,80 m ; prăjină :

90 mg și 26,3 la 209 mg.
cîteva dintre rezultate : BA- 

600 m : P. Levițchi (Lie. 2 Iași) 
2000 m: P. Levițchi 5:50.2: 3 k/n

“ Plopeni)
(Rapid 
Stepan

I. Gru-

C. Simion (Met. 
lungime: C. Brătucu

CAMPIONATELE NAȚIONALE 
ALE SENIORILOR

întrecerile finale ale campionatelor 
naționale individuale ale seniorilor, 
programate inițial pentru sfîrșitul a- 
cestei săptămîni, au fost aminate din 
motive de ordin tehnic, pentru joia 
și vinerea viitoare, adică pentru data 
de 31 iulie — 1 august. Campionatele 
se vor desfășura pe stadionul Repu
blicii din Capitală. Ele preced cu cîte
va zile disputele Jocurilor Balcanice 
de seniori, care vor avea loc. în Ca
pitală, în zilele de 8—10 august.

A V-a BALCANIADA 
A JUNIORILOR

Localitatea Karlovaț din apropierea 
Zagrebului va fi gazda întrecerilor 
celei de a cincea ediții a Jocurilor 
Balcanice pentru juniori. Preceden
tele ediții au avut loc la Atena, Izmir, 
București și Varna. Competiția junio
rilor din Balcani se va desfășura 
sîmbătă și duminică pe un stadion 
cu pistă de tartan. In vederea între
cerilor individuale (conform regula
mentului la Balcaniada juniorilor nu 
se alcătuiesc clasamente pe echipe) 
la Karlovaț au făcut deplasarea între 
alții: Tudorel Vasile, Nicolae ’ 
Adrian Calimente, Gheorghe 
trescu, Viorel Dumitrescu, 
Preda, G-ina Panait, Ibolya 
Cristinc Gosler, Niculina Ilie, 
Spinii, Mihaela Stoica.

In legătură cu această competiție a 
Juniorilor antrenorul federal Nicolae 
Mărășescu ne-a declarat că atleții 
romani sînt hotărîti să lUDte pentru
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Fotbalul universitar, ca urmare 
firească a condițiilor create dez
voltării sportului în învățămintul 
superior, are o participare tot mai 
masivă în eșaloanele de perfor
manță. Aproape majoritatea cen
trelor țării figurează cu reprezen
tante în Divizia A (Universitatea 
Craiova, Sportul studențesc Bucu
rești, Politehnica Timișoara, „U" 
Cluj-Napoca și Politehnica Iași), 
în Divizia B (C. S. U. Galați, 
C. S. U. Brașov și Știința Bacău) 
și în Divizia C (Știința Constanța 
și Știința Petroșani). Această nu
meroasă participare este îndreptă
țită și ea concordă cu dorința le
gitimă a tineretului studios ca, 
paralel cu instruirea pentru viață, 
să participe la activitatea fotbalis
tică de performanță, să se afirme 
și Să se consacre în acest răspîn- 
dit și îndrăgit sport. Privit în an
samblu acest grup dc 10 formații

BELGRAD. MONTREAL !
celor

I mai puține 
Be verificare, 

pregătire 
a numeroase 
Ire și selcc- 
analiza tiip- 
stanța valo 
bum.
■zultă și cri- 
care a fost 
celor două

I altfel, pen- 
I este carac- 
I linii gene- 
I care ne-a 
li a trecută a 
lie, desfășu- 
14 la Ciudad 
regulam ent u- 
lerile d elini- 
Ir in preziua 
lur că plin
ii care vor 
| vor număra 
| Antrop Va- 
Itanase Sciot- 
Folicarp Ma- 
k-Mihoreanu, 
|noiștii Ivan 
p Danilov, 
| Lip at Vara- 
|eanu, Vasile. 
|entâ și exi- 
pst făcută și 
| reprezenla
icizarea fiind 
|or echipaje 
păstră, a bi~ 
hectivului ae 
lăți să evo- 
loma, la un 
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•. de altfel, 
dc la Roma, 
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9 probe ale 
aceștia nu

bs ta, Gheor 
Iu șei, Nasta- 
Giura, Dori-

cheiere, despre obiectivele 
două loturi reprezentative ?

— Pentru că startul juniorilor 
este cel mai apropiat, mă voi re
feri la faptul că de la compo- 
nenții acestui lot, de Ia fiecare 
echipaj în parte, așteptăm o afir
mare cit mai frumoasă, un bilanț 
superior celui realizat Ia ediția 
trecută de la Walcz (două medalii 
de bronz), precum și confirmarea 
valorică a unui „schimb de milne" 
pe care se poate conta, 
pionatele mondiale ale 
obiectivele sînt, firește, de și mai 
mare răspundere, mai complexe, 
paralel cu lupta pentru titluri și 
medalii, în care sperăm să reu
șească cit mai multe din echipa
jele noastre reprezentative, noi u> 
mărind cunoașterea cit mai 
și exactă 
valoarea 
viitoare a 
și selecție 
Olimpice 
cum se 
important al întregii 
performanță din sportul român

La cam- 
seniorilor

1 eală 
a concluziilor privind 
actuală și orientarea 
procesului de pregătii e 

în vederea Jocurilor 
de la Montreal, după 

știe, obiectivul cel raai 
activități de
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ÎNOT 4 SPORTIVI ROHANI vor lua 
parte între 25 și 29 iulie la 

un concuis internațional în orașul Tar- 
now (Po'onia). Aceștia sînt : Adrian Ale
xandru, Mihai Monctache, Carmen Călin 
și Ana Maria Simonfi. Ei vor fi însoțiți 
de antrenorul Viorel Vcsiliu. ® ÎNTRECE
RILE CAMPIONATELOR NAȚIONALE ale 
copiilor vor avea loc anul acesta în ba
zinul Dinamo din Capitală între 31 iulie 
și 3 august. © SIM.MTA Șl DUMINICA, 
la bazinul Obor din Capitală, va avea 
loc un concurs de înot dotat cu ,,Cupa 
Eliberării", rezervat copiilor și juniorilor.
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I
I
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>n Moroiu și
Panait, una 

oase săritoa- 
ioară — din 
etre NAGHI

mai multe 
stă posibilități 
juniorii noștri 
peste 12 pro- 
te. Din lotul 
și trei dintre 
lari din acest

Calimente și

>vaț constituie 
arc în vederea
11 l-a ediție a 

de juniori

dactata de

POLO ,N DIV,ztA A Csnrîa B) s au 
daputet două partida: Poli

tehnica Cluj-Napoca — Progresul Oradea 
4-5 (1-0, 1-2. 0-1, 2-2) și Industria li
nii Timișoara — Mureșul Tg. Mureș 8-7 

2-1, 2-2. 1-2). 0 iNTltE 27 IULIE 
AUGUST sa va dos'ășura în locali- 
poloneză Chorzow Wielkopolslri tur- 

de polo rezervat echipelor de ju- 
dotat cu ,.Cupa Prietenia." Din for- 

reprezenta la

tatea 
neul 
niori 
mația română care ne va 
această competiție vor face parte, printre 
alții, M. Tudor, D. Nicolau, C. Chivăran, 
S. Angelescu, V. Ungureanu, S. Popescu 
și Gh. Popescu.

SCRIMĂ SSuĂT cu data k26 IULIE, echipele clubului 
Steaua vor fi prezente la Budapesta la 
un turneu internațional la care participă 
selecționate ale cluburilor militare din 
unele țări socialiste. Turneul se va desfă
șura la toate probele. Printre floretisteie 
noastre se va afla și noua campioană a 
lumii, Ecaterina Stahl. @ INTRE 20 au
gust și 10 septembrie, aproximativ 80 de 
scrimeri, reprezentanți ai tinerei genera
ții, vor lua parte la o tabără de odihnă 
și instruire sportivă. Locul de desfășurare 
— Poiana Brașov sau Rîmnicu Vîlcea. 
• TREI DINTRE SCRIMERII noștri fruntași 
(Viorica Draga, Octavian Zidaru și Liviu 
Angelescu) vor activa, probabil, din se
zonul de toamnă în cadrul clubului Farul 
Constanța, odată cu noua lor calitate, 
de studenți ai Institutului pedagogic din 
localitate. © ANTRENORUL EMERIT Ale 
xandru Csipler din Satu Mare, creatorul 
uneia dintre cele mai apreciate școli fe
minine de floretă o plecat la Melbourne 
la invitația federației de scrimă a Austra 
liei pentru un stagiu de pregătire de 
două luni (iulie-august) a trăgătorilor 
din această țGră.

LOTO-PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ

EA 27 IULIE 1975: TRAGERE
EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES 

(HANDBAL-EXPRES)
Pentru a marca evenimentul spor

tiv care va avea loc în curînd în țara 
noastră, „TROFEUL CARPAȚI“ la 
handbal, cu participarea celor mai 
valoroase reprezentative din Europa, 
Administrația de Stat Loto-Prono- 
sport organizează, la 27 iulie 1975. tra
gerea excepțională Pronoexpres denu
mită și HANDBAL-EXPRES.

Precizăm că această tragere se va 
desfășura după formula tragerilor ex
cepționale Pronoexpres aflată în vi
goare și se prezintă cu o bogată si

I
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I
I
I
c

I
I
I
I
I
I
I

studențești reprezintă sau mai 
exact spus ar trebui să reprezinte 
o forță, un adevărat rezervor din 
care fotbalul să poată câștiga la 
anumite intervale de timp jucători 
de valoare și de marc personali
tate.

Dacă punem sub lupă activita
tea echipelor universitare în anul 
competițional încheiat, bilanțul, 
pe ansamblu, este nesatisfăcător. 
Tenacitatea lăudabilă a studenți
lor craioveni de a fi și în acest 
an în bătălia primelor trei locuri 
și totodată pentru prima oară fina- 
liști ai „Cupei României", ca și e- 
voluția ascendentă și spectaculoa
să a studenților bucureșteni în 
returul campionatului, nu pot să 
schimbe — ca fond — calificativul.

O întoarcere în timp, pe firul 
trecutei ediții a campionatului, ne 
reamintește : de acea vil vă de sui
te de transferări realizate de Po
litehnica 
tului de 
nînd și 
tehnică, 
în postura paradoxală de a lupta 
numai cu gîndul de a nu intra in 
zona retrogradării ; de „U“ Cluj- 
Napoca care, navigînd cu greu pc 
parcursul celor 34 de etape, s-a 
salvat in „ultimul ccas“ din motive 
ce țin dc reconstrucția echipei, dc 
stabilitatea antrenorului, de... stin
gerea unor jucători mai „bătrîni“ 
sau chiar mai tineri etc ; de Poli
tehnica Iași care-și croiește cu 
greu drumr’ stabilității în prima 
divizie. Despre divizionarele B ce 
poți spune cind C.S.U. Galați a 
respirat ușurată doar cu două, trei 
etape înaintea căderii cortinei, cînd 
Știința Bacău a fost pe „muchie 
de cuțit", pînă cînd a aflat de în- 
frîngerea Forestei din Fălticeni la 
P. Neamț, iar C.S.U. Brașov a 
fost... o autoritară, candidată pen
tru coborîrca în Divizia C, acolo 
unde suratele sale Știința Petro
șani și Știința Constanța au îno
tat în mediocritatea competiției ?

Sigur că nu poate fi indiferen-

Timișoara înaintea star- 
acum un an eare, culmi- 
cu o criză de condueere 
i-au pus pe „alb-violeți“

tă nici activitatea echipelor de 
juniori ale cluburilor universitare 
de unde se. așteaptă aceeași mun
că de calitate, același interes cres- 
cind pentru o masivă evidențiere 
a generației care vine. Din păcate 
eșalonul de juniori al universita
rilor divizionari A a fost net în
trecut de echipe aparținind unor 
asociații sportive din Divizia B cu 
condiții de pregătire mult inferi
oare centrelor fotbalistice universi
tare.

Rindurile de față nu și-au pro
pus o analiză detaliată a fotbalu
lui universitar, ci au dorit să adu
că în prim-plan cîteva aspecte ne
gative, care să pună în mișcare 
factorii de răspundere ai sportului 
universitar, singurii care cunosc 
și silit in măsură să analizeze cel 
mai bine cauzele profunde care 
frânează calitatea și implicit per
formanța fotbalului în rândurile e- 
chipeior studențești. De altfel, la 
recenta consfătuire a antrenorilor 
divizionari A au fost criticate e- 
chipele universitare pentru nesa- 
trsfăeătoarca lor contribuție la—ce
rințele performanței, mai ales 
lotului reprezentativ A. Nu 
admis ca acestea (cluburile 
prima divizie concentrează peste 
25% din efectivul de jucători care 
iau startul intr-un campionat !) să 
contribuie în așa de mică mă
sură la ofensiva calității pe planul 
campionatului, Ia satisfacerea ce
rințelor măririi fondului valoric 
de jucători apți de a îmbrăca tri
courile reprezentativei.

Sîntem înclinați să credem că în 
cadrul fiecărui club universitar 
este loc de mai bine, că tinerețea 
și ambiția jucătorilor acestor echi- 

pot să aducă revirimentul aș- 
tradiții. 
viitorul 
pentru 
înaltă

P= . 
tentat, să reinnoade vechi 
că ele vor fi primele, în 
sezon, care vor da tonul 
realizarea unui fotbal de 
ținută, sarcină de căpătii a eșalo
nului de performanță.

Convorbire cu directorul tehnic al lui Real

IN ULTIMII ANI,MILJANICI
JUCĂTORII ROMÂNI AU AVUT 
BUNE EVOLUȚII

7

■ »>■■■

LA MADRID <<
■ ■ ■

Antrenorul iugoslav Miljan Mil- 
janici, conducătorul tehnic al lui 
Real Madrid, turist la Timișoara 

el, la hote- 
s-a tran- 

discuție pa
și. mai ales, 

Dinamo și

și Arad. întilnirea cu 
Iul arădean „Astoria", 
sformat rapid într-o 
sionantă despre fotbal 
despre meciul dintre 
campioana Spaniei.

chez cedați pentru un an fori 
(ici Salamanca. în plus, Realul 
achiziționat pe Guerini. un en 
lent înaintaș de la Malaga.

— Cind începeți pregătirile ?
— Ele au și început ! La 1 

drid, antrenorul secund 
pregătește echipa din 

mă

Stelian TRANDAFIRESCU

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
0 DINAMO ȘI F.C. ARGEȘ, IN 

CUPLAJ LA BUȘTENI. Ieri clupă-a- 
miaza, pe stadionul din Bușteni s-a 
desfășurat un interesant cuplaj. In 
deschidere, F. C. Argeș a întîlnlt 
formația de tineret-speranțe Dinamo 
cu care a terminat la egalitate >1—1 
(1-1).

In celălalt meci, echipa campioa
nă. Dinamo, a dispus cu 2—0 (0—0) 
de Caraimanul Bușteni. (V. ZBARCEA 
— coresp.).

0 ARBITRU DIN GRECIA LA 
MECIUL F.C. CONSTANȚA — LOKO
MOTIV SOFIA. întilnirea tur din ca
drul Cupei Balcanice, F.C. Constan
ța — Locomotiv Sofia care se va 
disputa sîmbătă 26 iulie pe stadionul 
1 Mai, cu începere de la 
fi condusă, la centru, de 
ras din Grecia, ajutat la 
Gh. Manele și Gh. Ispas, 
Constanta.
• UNIREA FOCȘANI — 

2—5 (2—4). Peste 5.000 de

ora 18, va 
G. Katza- 
linie, de 
ambii din

STEAUA 
spectatori 

au urmărit ieri după-amiază, la Foc
șani, un joc frurhos în care valoarea 
superioară a bucureștenilor a impre
sionat. (V. MANOLIU — coresp.)

® O.F.K. BELGRAD VA EFEL 1' 
UN TURNEU ÎN ȚARA NOASTRĂ. 
La invitația lui S.C. Bacău, care la 2 
august aniversează 25 de ani de la 
înființarea clubului, cunoscuta echi
pă iugoslavă O.F.K. Belgrad va sus
ține o suită de jocuri în țara noas
tră. După partida de azi de la Sibiu, 
a doua întîlnire este programată, 
la 27 iulie, la Suceava, unde O.F.K. 
întîlnește formația locală C.S.M. La 
30 iulie oaspeții vor fi prezenți la 
Piatra Neamț pentru jocul cu Cea
hlăul. Ultimele două partide vor 
avea loc la Bacău, localitate unde, 
în zilele de 2 și 3 august, va avea 
loc un turneu la care pe lingă 
O.F.K. Belgrad și S.C. Bacău, au 
mai fost invitate Politehnica Iași și

Metrom Brașov. In prima zi, Ia 2 
august, sînt programate jocurile: 
S.C. Bacău — Metrom Brașov și 
O.F.K. Belgrad — Politehnica Iași, 
urmînd ca la 3 august să se întîl- 
nească echipele învinse și învingă
toare.
• PROGRAM DE JOCURI AMICA

LE: azi, la Bușteni pe stadionul 
Caraimanul. de la ora 17,30, F.C. Ar
geș — Progresul București. La Si
biu, de la aceeași oră, Șoimii — 
O.F.K. Belgrad. Sîmbătă 26 iulie : 
la București pe stadionul Steaua de la 
Ora 17,30: Sportul studențesc — Che- 
mie Halle (R.D. Germană). In des
chidere. <le la ora 15.45: Sportul stu
dențesc (tineret) — Sirena București.
• RAPID SE ANTRENEAZĂ A/.. 

IN GIULEȘTI. Ieri după amiază 
echipa Rapid s-a reîntors dintr-un 
stagiu de odihnă activă din stațiu
nea Eforie Nord. Ea se antrenează 
azi în Gluleștl, iar mîine va pleca 
la Predeal unde va continua pregă
tirile pină la dala de 5 august. In
tre 9—10 august feroviarii vor parti
cipa la tradiționala competiție „Cu
pa Municipiului București".

— La Zurich sorții au hotărât : 
Real Madrid — Dinamo ! incepe 
Miljan Miljanici dialogul nostru. 
După acel 1—1 al naționalei ro
mâne Ia Madrid, Dinamo e aștep
tată cu mare interes, dar .și cu 
teamă. Cu teamă pentru că tot la 
Madrid, în aceeași competiție, nu 
de mult, Dinamo reușea un 2—2 
cu Atletico. în ultimii ani deci, de 
fiecare dată o excelentă evoluție 
a românilor în capitala Spaniei !

— După 14 ani o echipă reu
șește în Spania eventul : titlul 
și cupa ! E un mare succes al e- 
chipei, firește, și al dv., pentru 
că ați preluat formația Real cu 10 
luni în urmă.

— Da, s-a muncit bine, s-au ob
ținut aceste succese, dar, sincer, 
Realul nu e încă acel Real încunu
nat de gloria anilor trecuți. Ju
cătorii și-au recăpătat însă încre
derea în forțele lor, iar pasionatul 
public al lui Real s-a întors pe 
stadion. Acesta este, de fapt, cel 
mai mare 
a trecut.

— Față 
luat în 
schimbări

— Nici

cîșiig al sezonului care

evo- 
ceva

DE LA F. R. F.
Analizînd desfășurarea jocurilor 

de fotbal din ultima etapă a Di
viziei B, seria a Il-a, dintre echi
pele Automatica Alexandria — Pro
gresul București și Flacăra Moreni 
— C.S.U. Brașov, Biroul F.R. Fot
bal a ajuns la concluzia că rezul
tatele acestor partide au fost vi
ciate. In conformitate cu prevede
rile regulamentului de organizare 
și desfășurare a activității fotba
listice, s-a hotărât organizarea unui 
joc de baraj intre echipele Fla
căra Moreni și Automatica Alexan
dria, in ziua de 27 iulie 1975, in 
orașul Oradea. Formația învingă
toare va rămine în Divizia B. iar 
echipa învinsă urmează să retro
gradeze in Divizia C.

me, excursii în R.P. Chinezii, I.iban 
și Siria precum și în Uniunea Sovieti
că. Se mai acordă cîșttguri în bani. 
Procurati-vă din vreme biletele!

NUMERELE EXTRASE LA TRAGE
REA SPECIALA LOTO A VACANTEI 
DIN 22 IULIE 1975 «S FOND --------
RAL DE CIȘTIGURI : 1.090.868 1
Extragerea I : 65 88 16 13 33 44 20 
60 ; extragerea a Il-a : 64 21 29 68

35 9 36 ; extragerea a IlI-a : 48
1 40: extragerea a iv-a : 42 24 
15 12 ; extragerea a V-a : 23 20 
8 5 62 ; extragerea a Vl-a : 68
25 26 12 72 42 24 27 : extragerea a

GENE- 
lei. 

i 15
I 50
I 39
I 67

17 
t 88

11
43
io
51
16
Vtl-a: 14 7 5 8 6 54 17 32 1 31 7(1 49 7 
43. Plata cîștigurilor va începe în Ca
pitală de Ia 4 august pînă la 22 sep-

de echipa care a- 
campionat, aveți 

pentru sezonul viitor ? 
un jucător n-a părăsit 

echipa. S-au intors Andres și San-

EDIȚIA A
(B In cele 34 de etape ale 

ediției a 57-a s-au marcat 
769 de goluri (cu 8 mai mult 
decît în ediția precedentă) : 
577 gazdele, 
Cele mai multe goluri — 36 
s-au î 
XXVI-a, 
— 13 — în runda a treia.

In campionatul 
încheiat s-au dictat 59 de 
vituri de la 11 m (42 în 
voarea gazdelor, iar de 17 
beneficiat oaspeții) : 
transformate, 12 ratate.

Q) Clasamentul celor 18 
vizionare, alcătuit pe T 
mediei notelor obținute 
jucători în ediția a 57-a, 
prezintă astfel : 1. ‘
6.995 ; 2. A.S.A. 6,947 ; 3.
Univ. Craiova 6,848 ; 4. F.C.M. 
Reșița 6,811 ; 5. Olimpia 6,754; 
6. Steagul roșu 6,749 ; 7.
U.T.A. 6,747 ; 8. Steaua 6,745;
9. Sportul studențesc 6,743 ;
10. F.C. Argeș 6,742 ; 11. F.C. 
Constanța 6,692; 12. Jiul 6,679; 
13. C.F.R. 6,654 ;

192 oaspeții.

înscris în etapa a 
, iar cele mai puține

recent 
lo- 
fa- 
au
47

di- 
baza 

de 
se 

DINAMO 
6.947 ;

14. „U"
Cluj-Napoca 6,627 ; 15. ,,PoH“ 
lași 6,626 ; 16. „Poli" Timișoa-

ra 6,624 ; 17. Chimia 6,428 î 
13. F.C.M. Galați 6,386.

& Cronicarii ziarului nostru 
au acordat 15 note de 10 
unui număr de 12 jucători : 
lorguiescu (3), Jivan (2), |or- 
dache, Adamache, Bathori I, 
Pușcaș, Beldeanu, Boca, Troi, 
Onuțan, Hajnal și Crișan, cîte 
una. In schimb, numărul jucă
torilor care au primit nota 4 
este mult mai mare : 62, din
tre care G. Sandu, Ciocîrlan, 
Schepp, Ologeanu, Coca și 
Colnic au colecționat cîte 
două note de 4. Bojin este 
singurul jucător care a primit 
nota 3 în ediția a 57-a.

în ediția a 57-a, jucăto
rii celor 18 divizonare au ex
pediat 8 555 de șuturi la 
poartă, dintre care 3 934 pe 
spațiul porții. Cele mai multe 
șuturi într-o partidă au fost 
trase de jucătorii echipei F.C. 
Constanța : 35, în etapa a 
XXXII-a. Cele mai multe șu
turi pe spațiu! porții, într-un 
meci, au fost expediate de 
Dlnamo : 18 (etapa a Vl-a).

& De-a lungul celor 34 de

Radi 
punct 

voi alăl 
joc, la 

Selection 
Apoi, ii

vedere fizic. Eu 
curînd lotului. Primul 
august, la Paris, cu 
divizionară a Franței.
23 și 26 august, turneu la Pa! 
de Majorca, unde ne vom în* 
și cu Dinamo. Urmează imediat 
turneu la Cadiz, iar Ia 3 sept 
brie așteptăm la Madrid form 
Penarol Montevideo. La 7 sept, 
brie începe campionatul și, în i 
ma etapă jucăm acasă cu n 
promovată Santander. în etap: 
doua, la 13 septembrie, ne doi 
săm la Ovijedo, pentru ca, Ia 
septembrie, să jucăm acasă prii 
meci cu Dinamo in Cupa camț 
nilor europeni.

— Să ne întoarcem Ia jocul 
campioana României !

— Pe mulți din component» 
i-am văzut în jocul Spania 
România. Cheran, Sătmăreanu 
și G. Sandu au format o apăr 
excelentă. Dudu Georgescu e I 
geterul Europei, iar Lucescu a 
mas un mare fotbalist. Dar roi 
nii ii mai au pe Radu Nunvell 
Dinu, deci o echipă excelentă 
vă mărturisesc că Realul e fa 
rit doar pe hîrtie.

— Sigur, știți că o altă cch 
românească, Universitatea Crt 
va, joacă în Cupa U.E.F.A. 
Steaua Roșie Belgrad al cărei 
trenor ați fost 11 ani, echipă 
care ați cîștigat șase titluri 
campioană și de trei ori Cupa, 
spuneți despre adversarul craio 
nilor ?

— Paradoxal. singurul ins 
ces in sezonul trecut al lui I 
Madrid a fost eliminarea din C 
cupelor de către foștii mei c 
de la Steaua Roșie ! Belgrade 
deși mult întineriți, au reușit 
victorie de prestigiu. Nu-i cun 
pe craioveni, dar îi așteaptă 
joc mai mult decît dificil. Fav. 
tă e Steaua Roșie, dar și Re: 
a fost favorit cu ea, și Ste 
Roșie a fost favorită cu Ferenc 
ros și de fiecare dală... favoi 
au căzut. Dc-ale fotbalului !...

57-A ÎN
etape, jucătorii celor 18 divi
zionare au comis 8 082 do 
faulturi, cele mai multe — 
274 — în etapa a Vlll-a, iar 
cele mai puține — 202 — în 
runda a XXIII-a. Cele mai 
multe faulturi într-un meci : 
Steagul roșu 31 (etapa a 
XXXI ll-a), Sportul studențesc 
30 (etapa a XXII a), Chimîa 
29 (etapa a XXVI-a), iar cele 
mai puține : Dinamo 2 (eta
pa a XXVII-a), „U" Cluj-Na
poca (etapa a XXX-a), F. C. 
Constanța (etapa a XXXII-a) 
și Jiul (etapa a XXXIII-a), 
cîte 3.
• Meciurile ediției a 57-a 

au fost urmărite de 3 697 400 
de spectatori, cel mai mulți 
— 180 000 - s-au înregistrat 
în etapa a XVIII-a, lăr cei mai 
puțini — 61 300 — în etapa 
a XV-a.

Clasamentul orașelor, în
tocmit pe baza mediei de 
spectatori, la încheierea edi
ției a 57-a se prezintă ast 
fel : 1. CRAIOVA 24 700 ; 2.
Timișoara 21 700 ; 3. Galați 
16 400 ; 4. Satu Mare 13 500,

CE LA COLEGIUL CENTRAL AL ARBITRILOR
Colegiul central al arbitirilor a 

analizat arbitrajele prostate in ul-

mandate poștale de la 3 august 1975.
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI PRO

NOSPORT DIN 20 IULIE 1975: Cate
goria I: (12 rezultate) — 3,60 variante 
a 4.383 lei ; categoria a H-a : (11 re
zultate) - 80.40 variante a 235 Iei ;
categoria a Ill-a : (10 rezultate) — 
742,50 variante a 38 lei.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGE
REA PRONOEXPRES DIN 23 IULIE 
1975. FOND GENERAL DE CIȘTI- 
GURI: 2.899.508 lei. Extragerea I : " 
19 37 20 5 44 ; extragerea a Il-a : 
4 15 22 7. Plata cîștigurilor de la 
ceasta tragere se va face astfel: 
municipiul București de la 31 
pină la 23 septembrie 1975, în țară de 
la 4 august pînă la 23 septembrie 1975

timelc 
și în
(semifinala și finala) și a consta
tat că unii arbitri au manifestat 
deficiențe în conducerea jocurilor.

Colegiul central al arbitrilor a 
hotă rit următoarele :

etape 
cadrul

de campionat, precum 
..Cupei României"

Dusan BUGARlf

CIFRE
5. Reșița 12 800 ; 6. A
12 000 ; 7. Rm. Vîlcea 11 8(| 
8. Tg. Mureș 11 700; 9. Bil 
rești 11 400 : 10. Consta]
10 800; 11. lași 10 500; J 
Pitești 9 300; 13. Brașov 8 3
14. Cluj-Napoca 7 800; 15. |
troșani 5 500. I

lată cum se prezintă] 
clasament al... clasamente] 
întocmit pe baza adiționl 
realizărilor celor 18 partici J 
te la ediția a 57-a, de-a lurl 
desfășurării tuturor ediți 
Diviziei A : |

1. DINAMO 877 p ; I
2. Steaua 822 ; |
3. U.T.A. 808 ; |
4. „U" Cluj-Napoca 6|

5. Jiul 556 ; 6. Steagul il 
480 ; 7. F.C. Constanța 4l 
8. „Poli" Timișoara 421 ;| 
F.C. Argeș 378 ; 10. U|
Craiova 350 ; 11. „Poli" I 
312 ; 12. C.F.R. 225 ; 13. A l 
200 ; 14. F.C.M. Reșița I
15. Sportul studențesc 93 ;|
Olimpia 33 ; 17. Chimîa I 
Vîlcea 31 ; 18. F.C.M. Gal 
25. I

dintra echipele Universitatea d 
iova și Rapid București, a 
suspendat pe două etape coran 
ționale pentru maniera neeo] 
punzăloare a arbitrajului prestl

41
18 
a- 
în 

iulie

1. Arbitrii Nicolae Petriceanu (la 
centru), Francisc Coloși și Gh. Po- 
povivi (la linie), care au condus 
semifinala „Clipei României", din
tre echipele Steaua și Rapid, din 
București, au fost suspendați pc 
două etape competiționale pentru 
aplicarea greșită a instrucțiunilor 
F.R. Fotbal cu privire la execu
tarea loviturilor din punctul de pe
deapsă și lipsei de fermitate ia 
conducerea jocului.

2. Arbitrul Nicolae Hainea, care

3. Arbitrul Gheorghc Micloș. d 
a condus jocul de fotbal din 
cirul Diviziei C, Dunărea C'al
— MEVA Drobeta Tr. Severin 
a întrerupt meciul in min. 7: 
luat această decizie fără temei 
gulanicntur, ghidîndu-se după 
terpretare personală și contra 
nind astfel Regulamentului de 
ganizare a activității fotbalisl 
Pentru această abatere, arbitrul I 
Micloș a fost suspendat pe timl 
două luni competiționale, iar a 
trii de linie de la meciul in cJ
— Emanoil Svitlec și Gheoj 
Bălașa — au fost sancționați cl
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le consideră că prevederile 
iui și bugetului pe 1976 asi- 
condiții pentru atingerea rit- 
or și proporțiilor prevăzute 
1 perioada 1976—1980, orien- 
activitatea de înfăptuire a 
ra spre valorificarea supe- 

a resurselor și imbunătăți- 
tructurii producției materia
le utilizarea mai bună a ca- 
.ților de producție și mai 
gospodărire a tuturor resur- 
materiale, financiare și va- 
ale țării, spre realizarea de 

mii în folosirea bazei energe-
i de combustibili, a lemnului, 
ului etc.
•eg ansamblul prevederilor 
1 anul 1976 asigură îmbună- 
3, activității de comerț exteri- 
>spodărirea judicioasă a tutu- 
nijloacelor materiale și bă- 

reducerea cheltuielilor de 
cție, înlăturarea risipei. întă- 
disciplinei și responsabilității 
reaga economie.
nara comună a hotărit ca pro- 
B planului și bugetului de 
re anul viitor să fie înaintate, 
examinare și legiferare, Ma- 
lunări Naționale.
’lenara comună a luat cu- 
iță de informarea Comitetului 
3 Executiv cu privire la inun- 
• care au avut loc in prima 
ate a lunii iulie și măsurile 

impun a fi luate în eonti- 
penlru înlăturarea efectelor 

r calamități și normalizarea
ii activități economice și so-

a subliniat contribuția 
adusă și în această pe- 
către țara noastră ■— a- 
alte state — la finaliza-

I POLOISTII ROMÂNI, ÎN GRUPELE SEMIFINALE
I ALE CM. DE LA CĂLI

ia.ra a salutat cu satisfacție 
că pc baza hotărîrilor Co- 

ilui Politic Executiv, a indi- 
r secretarului general al par- 
i, a prevederilor Decretului 
ivire la instituirea stării de 
tate, clasa muncitoare, tără- 
, militarii forțelor armate, ti
ll. întregul nostru popor au 
ai energic pentru organiza- 
părării împotriva apelor, au 
it măsuri de prevenire și 
itere a efectelor inundațiilor, 
rmalizare cit mai grabnică a 
economice și sociale.

îara a stabilit măsuri pri- 
mobilizarea eforturilor intre- 
popor — în industrie, agri- 

ă, construcții, transporturi 
- pentru recuperarea integra- 
că în acest an. a pagubelor 
late de inundații, pentru în- 
ea în bune condiții a reeol- 
și celorlalte lucrări agricole, 
i realizarea și depășirea pla- 
național unic de dezvoltare 

nico-socială a țării și a an- 
entelor asumate pe anul

rmarea și măsurile adoptate 
da publicității.

lenara comună a examinat și 
ii informarea cu privire la 
atea internațională a parti- 
și statului după Congresul al 

al Partidului Comunist Ro-

Plenara și-a exprimat satisfacția 
pentru faptul că evenimentele din 
prima jumătate a acestui an au 
confirmat justețea aprecierilor for
mulate de Congresul al XI-lea cu 
privire la principalele direcții ale 
evoluției vieții politice internațio
nale — conținutul și sensul* muta
țiilor ce au avut loc la scară mon
dială demonstrînd pe deplin vali
ditatea orientărilor și a liniilor de 
acțiune pe planul politicii exter
ne stabilite de Congres.

In spiritul hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea al Partidului Comu
nist Român, în această perioadă 
s-a acționat consecvent pentru dez
voltarea raporturilor externe ale 
României cu țările socialiste, cu 
țările în curs de dezvoltare, cu 
toate statele lumii, pe planuri 
multiple, s-a asigurat contribuția 
efectivă a țării noastre la soluțio
narea problemelor majore ale lu
mii contemporane. Un rol deosebit 
in acest sens au avut vizitele pre
ședintelui republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în diferite țări, 
convorbirile sale cu șefi de state 
și de guverne, cu diferiți oameni 
politici.

Plenara 
deosebită 
rioadă de 
lături de
rea cu succes a lucrărilor fazei a 
doua a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, ac
țiunea sa fermă și statornică pen
tru realizarea de documente clare, 
precise și angajante, care să dea 
expresie intereselor de pace, secu
ritate, cooperare și progres ale 
popoarelor continentului. Plenara 
a apreciat rezultatele pozitive în
registrate pe calea creării unui 
nou sistem de relații în Europa și 
a salutat hotărîrea de convocare, 
la Helsinki, la 30 iulie a.c., a celei 
de a treia faze a conferinței, la 
nivel înalt.

Plenara 
analiza și 
expunerea 
partidului 
externă a 
nostru, la 
țele din viața internațională, apre
ciind că acestea corespund pe de
plin orientărilor date de Congresul 
al Xl-Jea al P.C.R.

Plenara a exprimat hotărîrea 
partidului si statului nostru de a 
acționa in continuare cu consec
vență pentru dezvoltarea relațiilor 
cu toate țările socialistei cu toate 
țările lumii, de a-și aduce contri
buția la democratizarea relațiilor 
internaționale, la promovarea unei 
noi ordini politice și economice, la 
făurirea unei lumi mai drepte 
mai bune. în care fiecare 
să-și poată făuri viața in 
ber și independent, fără 
din afară.

5. Plenara C.C. al P.C.R. _ 
bat propunerile privind îmbunătă
țirea structurii organizațiilor de 
partid de la sate. Noua structură 
asigură unirea eforturilor comu
niștilor. ale celorlalți oameni ai

își însușește întrutotul 
aprecierile cuprinse în 
secretarului general al 
eu privire la 
partidului și 
fenomenele și tendin-

politica 
statului

și 
națiune 
mod li- 
amestec

a apro-

(Urmare din pag. 1)

ințele pe județe ale depu- 
cons i i i ilor populare.
însărcinarea Comitetului 

1 al Partidului Comunist 
i. a Consiliului de Stat ei 
eroului, proiectul de lege a 
rezentat de tovarășul Iosif 
membru al Comitetului Bo
xer uliv. secretar «1 C.C. al 

președintele Comitetului 
problemele consiliilor popu- 

cale.
.rtatul Dumitru Coliu, pre- 
âe Comisiei pentru consiliile 
re și administrația de stat, 
entat raportul comisiilor per- 
te ale Marii Adunări Na- 

care au avizat acest pro- 
i lege.
isiile permanente — a ară- 
rbitorul — consideră caprin 
le oe se vor stabili de Con- 
deputaților consiliilor popu

le Conferința pe țară apre- 
lor consiliilor populare și 
iferințele pe județe ale de- 
ir consiliilor populare, mu
ff, orășenești și comunale se 
gura continua perfecționare 
rității consiliilor populare, a 

și metodelor de muncă, 
ea răspunderii și rolului de
ar consiliilor populare in 
:a viață economică și socia- 

expresie a politicii parti
de adincire continuă a de- 
iei noastre socialiste.
isemenea, se va asigura ge- 
area experienței pozitive și 
arca unitară a organelor lo- 
le puterii și administrației 
.. in vederea sporirii coritri- 
consiliilor populare la in-

făptuirea programului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Marea Adunare Națională a dis
cutat, apoi, pe articole, proiectul 
și a adoptat în unanimitate, prin 
vot deschis, Legea privind 
Congresul deputaților consiliilor 
populare Județene și al președin
ților consiliilor populare. Confe
rința pe tară a președinților con
siliilor populare, precum și confe
rințele pc județe ale deputaților 
consiliilor populare.

Din însărcinarea Consiliului de 
Stat, deputatul Constantin Stătescu 
a supus apoi spre 
Adunări. Naționale 
prinzi nd norme cu 
emise de Consiliul 
ferite domenii ale 
riale și de stat. ' 
au fost examinate și avizate fa
vorabil de comisiile permanente 
ale Marii'Adunări Naționale și de 
Consiliul Legislativ.

Președintele Comisiei constitu
ționale și juridice, deputatul Tudor 
Drăganu, care a prezentat rapor
tul comisiilor permanente care au 
examinat și avizat proiectele, a re
levat că. analizîndu-se din nou re
glementările cuprinse în aceste de
crete, care constituie o impor
tantă contribuție la perfecționarea 
activității economice, social-cultu- 
rale, și de stat, s-a constatat că 
aplicarea* lor le-a învederat efi
ciența, că ele corespund, într.u.to- 
tul, cerințelor de continuă dezvol
tare a societății noastre socialiste 
și a recomandat adoptarea acestor 
reglementări sub formă de legi.

Marea Adunare Națională a 
adoptat- legile de aprobare a de-

aprobare Marii 
decretele cu- 

putere de lege 
de Stat In di- 

■ activității so- 
Toate decretele

muncii de la sate în direcția re
zolvării mai operative a probleme
lor pe care le ridică creșterea pro
ducției agricole, buna gospodărire 
și dezvoltarea economico-socială. a 
localităților rurale.

Hotărîrea se va da publicității.
6. Plenara și-a însușit conclu

ziile și propunerile formulate în 
informarea cu privire la efecti
vul, compoziția și structura orga
nizatorică a partidului la 31 de
cembrie 1974. C.C. al P.C.R. apre
ciază că organele și organizațiile 
de partid, acționînd pe baza ho- 
tărîrilor Congreselor al X-lea și 
al XI-lea ale partidului, au desfă
șurat o amplă muncă politico-or- 
ganizatorică pentru întărirea rîn- 
durilor partidului și creșterea ro
lului său conducător în toate sfe
rele muncii sociale.

Plenara a stabilit măsuri pentru 
aplicarea în viață a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea referitoare 
Ia creșterea rîndurilor partidului, 
care să ducă la întărirea în con
tinuare a organizațiilor de partid, 
la exercitarea în mai bune con
diții a rolului for de forță poli
tică conducătoare în unitățile în 
care își desfășoară activitatea, asî- 
gurînd realizarea întocmai și la 
un înalt nivel calitativ a sarcini
lor ce le revin.

Informarea și măsurile adoptate 
se vor da publicității.

.7. Plenara a examinat informa
rea cu privire la activitatea orga
nelor de partid, de stat și a or
ganizațiilor de masă pentru în
făptuirea politicii de cadre a par
tidului.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român apreciază că 
s-au obținut rezultate bune în a- 
plicarea măsurilor stabilite de 
conducerea partidului privind per
fecționarea continuă a activității 
de selecționare, pregătire și pro
movare a cadrelor.

Plenara a stabilit, totodată, mă
suri pentru asigurarea înfăptuirii 
neabătute a sarcinilor stabilite de 
Congresul al XI-lea al partidului 
în domeniul politicii de cadre.

Informarea și măsurile hotărîte 
se vor da .........

ILa Caii s-au încheiat întrecerile 
preliminare din cadrul turneului 
de polo al C.M. de natație. în ul-

Itima partidă, echipa României a 
întrecut-o pe cea a Australiei cu 
9—5 (2—2. 2—0, 3—3, 2—0), obți- 
nînd astfel calificarea pentru gru-

Ipele semifinale (locurile 1—8). Alte 
rezultate : Ungaria — Columbia 
9—3 ; Iugoslavia — R.F. Germa-

Inia 9—7 ; Cuba — Bulgaria 8—3 ; 
S.U.A. — Iran 14—1 ; U.R.S.S. — 
Spania 7—4; Italia — Olanda 4—3; 
Mexic — Canada 5—4. în cele

Idouă grupe semifinale s-au cali
ficat : Ungaria, România. Iugosla
via, Cuba (grupa A), U.R.S.S.,

I S.U.A., Italia, Olanda (grupa B).
Rezultatele din serii contează în 
această fază a turneului.

Iîn primul joc al grupei semifi
nale A, formația României a în- 
tîlnit reprezentativa Iugoslaviei. 

Sportivii iugoslavi au obținut

I victoria cu 8—4 (1—1, 3—0, 2—1, 
2—2). Alte rezultate i Ungaria —
Cuba 8—6 ; S.U.A. — Olanda 4—2 ;

U.R.S.S. — Italia 3—2. Clasamente^ 
Grupa semifinală A : 1. Iugosla
via 4 p (15—8), 2. Ungaria 4 p 
(16—13), 3. România 0 p (11—16); 
4. Cuba 0 p (10—15) ; Grupa semi
finală B : 1. S.U.A. 3 p (8—6) 2. 
U.R.S.S. 3 p (7—6), 3. Italia 2 p, 
4. Olanda 0 p.

Au început și întrecerile de 
înot. Iată primii medaliați : 200 m 
mixt (f) : 1. Kathy Heddy (S.U.A.) 
2:19,80, 2. Ulrike Tauber (R.D.G.) 
2:20,40, 3. Angela Franke (R.D.G.) 
2:20,81 ; 200 m liber (b) î 1. Tim 
Shaw (S.U.A.) 1:51,04, 2. Bruce 
Furniss (S.U.A.) 1:51,72, 3. Brian 
Brinkley (M. Brit.) 1:53,56 ; 100 m 
bras (b) i .1. David Wilkie (M. 
Brit.) 64,26. 2. Nobutaka Taguchî 
(Japonia) 65,04, 3. David Leigh (M. 
Brit.) 65,22 ; 100 m spate (b) : I. 
Roland Matthes (R.D.G.) 58,15, 2. 
John Murphy (S.U.A.) 58,34, 3.
Mel Nash (S.U.A.) 58,38 ; 4X100 m 
mixt (f) : I- R.D. Germană 4:14,74, 
2. S.U.A. 4:20,47. 3. Olanda 4:21.45.I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I au Început întrecerile balcaniadei de box
■ ricinei iustini și Damian (impocșu, învingători in prima gală
■ SOFIA, 23 (prin telefon). Echi

pa boxerilor români, care parti-
■ cipă la întrecerile celei de a X-a
| ediții a Balcaniadei, a sosit marți 

dimineața în capitala Bulgariei.

publieității.
★

Comitetului Central «I 
Comunist Român își 

întregul
Plenara 

Partidului 
exprimă convingerea că 
nostru popor, strîns unit în jurul 
partidului, 
tovarășului ______  ____ .
acționa cu hotărîre pentru înde
plinirea în 
diții a sarcinilor

al conducerii sale, al 
Nicolae Ceaușescu, va

cele mai bune con- 
_ " și obiectivelor

izvorîte din hotărîrile plenarei, 
din expunerea secretarului general 
al partidului, că întreaga noastră 
națiune va acționa cu devotament, 
energie și avînt pentru transpune
rea în viață a mărețului Program 
al Partidului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, a hotă- 
rîrilor Congresului al XI-lea al 
partidului.

cretelor cu putere de lege emise 
de Consiliul de Stat.

în continuarea ordinei de zi, 
Marea Adunare Națională a apro
bat eliberarea din funcția de man
ta al Consiliului de Stat a tova
rășului Constantin Stătescu, care 
urmează* să primească alte însăr- 

' al .Consiliului 
tovarășul Miu

cinări. Ca membru 
de Stat a fost ales 
Dob reseu.

S-a trecut apoi la 
bunelului Suprem. ___T_____
fost ales tovarășul Constantin Stă
tescu, vicepreședinte și președinte 
»t Secției civile tovarășul Vasile 
Grădișteanu, președinte ale Secției 
penale tovarășul Justin Grigoraș, 
președinte al Secției militare tova
rășul Ștefan Costăchescu, iar ca 
judecători tovarășii Dumitru An
drei, Paula-Florica Andrei, Virgil 
Anton, Ovidiu Bogdănescu, Ion 
Branovici, Clara Caragea, “ 
Cardo, Alexandru Catena, 
mănescu, Marin Cristescu, 
Cruceru. Boris Culinschi, 
Daneș, Paul Florea, Ilie 
Aurel loan, Elisabeta Ionescu, Ion 
Manole, Aurel Nemeș, Leonard Ni- 
culescu, Tlarion Olan, Francisc Or
ban, Iulian Popescu, 
Ronai, Ion Sălăjan, 
Strauss.

Marea Adunare Națională a ales, 
de asemenea, în funcția de procu
ror general al ~ ............ '
România pe 
Ardelean.

Președintele
ționale a declarat apoi închise lu
crările primei sesiuni a celei de-a 
VII-a legislaturi a Marii Adunări 
Naționale.

alegerea Tri- 
Președinte a

Dimitrie 
Ton Co- 
Nicolae 
Ștefan 

A. Ilie,

Ladislau 
Francisc

Republicii Socialiste 
tovarășul Filimon

Marii Adunări Na-

IDupă un antrenament eficace, e- 
fectuat la puțin timp după sosire, 
elevii antrenorului emerit Ion 

(Popa se aflau cu toții în limitele 
categoriilor, astfel că problema cân
tarului, prima condiție de a intra 
in competiție, era rezolvată.

ILa ti agerite la sorți, ce au avut 
loc miercuri dimineață, s-au men
ționat numele unor pugiliști bine 
Icunoscuți în boxul european : 

Andrejkovski, Fucedjiev, Kolev 
(Bulgaria), Popovici (Iugoslavia), 
Ion Alexe (România). Kumova și 

IEroglu (Turcia). în total, la Bal
caniada de box, care a fost inau
gurată miercuri seara, participă 

147 de sportivi. Bulgaria, Româ
nia si Iugoslavia — cu echipe com
plete, iar Grecia și Turcia avînd 
cile șapte reprezentanți. Cei mai 
puțini concurenți sînț la catego-

Iria grea : 3. Ion Alexe, favorizat 
de tragerea la sorți, va boxa un 
singur meci, duminică. în cadrul 

, finalelor. în prima zi a Balcania- 
I dei au urcat treptele ringului trei

pugiliști români — „semimusca“ 
Teofil Ghinea, „cocoșul-1 Memet 
Iuseim și „mijlociul-mic“ Damian 
Cimpoeșu.

După un meci echilibrat în care 
tînărui Teofil Ghinea nu a fost cu 
nimic mai prejos decît experimen
tatul său adversar, Fucedjiev, pu- 
gilistul român a fost declarat în
vins la puncte. Hotărîrea juriului 
a fost influențată de faptul că 
Ghinea a recepționat în ultimul 
minut o lovitură în urma căreia 
a fost numărat. Foarte bine a 
boxat Memet Iuseim, care s-a do
vedit superior iugoslavului Ivan 
Dedici, îndeosebi în primele doua 
runduri, timp in care Memet nu 
numai că și-a expediat adversarul 
la podea, ci a și acumulat un mare 
avantaj de puncte. Victoria i-a re
venit lui Memet, in ciuda unui 
avertisment gratuit primit în ulti
mul rund. Foarte greu și numai 
după o luptă dramatică* a reușit să 
se impună Damian Cimpoeșu în 
fața iugoslavului Kaciar, pe care 
l-a învins la puncte. Joi vor intra 
în competiție I. Faredin, Ilie 
Gheorghe și V. Croitoru.

Paul IOVAN
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SĂRBĂTOARE SPORTIVĂ
500 000 de parizieni l-au sărbătorit, 

duminică, pe Champs-Elysees, pe 
Bernard Thevenet — învingătorul ce
lei de a 62-a ediții a „Turului Fran
ței". Președintele Franței, Val£ry 
Giscard d’Estaing, a ținut să onoreze 
personal această sărbătoare a spor
tului în general și a ciclismului în 
special.

Ce a generat acest, entuziasm, aceas
tă revărsare de bucurie ? Mai întif, 
„Turul Franței" însuși. De 72 de ani 
el face parte din istoria Franței, este 
o sărbătoare care cuprinde — așa cum 
a făcut-o în acest an — peste 17 mi
lioane de oameni, care asistă direct, 
pc traseu, și alte zeci și zeci de mi
lioane care privesc pe micul ecran 
peripețiile rutierilor în Alpi și Piri- 
nei. Apoi, pentru că de 8 ani, din 
1967, urmașii lui Anquetil nu mai sor
biseră din potirul victoriei. Și, In 
fine, pentru că această victorie a fost 
obținută în fața asului așilor pedalei, 
Eddy Merckx, cel care încerca să do
boare recordul normandului, să obți
nă a 6-a izbîndă în „Marea Buclă".

Bernard Thevenet a împlinit spe
ranțele suportelor săi înfocațf. El a 
adus Franței succesul la care nu mai 
spera. înainte de start. Jacques An
quetil declara: „Aștept liniștit să mi 
se doboare recordul. Este evident că 
nu are nici o șansă să supraviețuias
că". Dacă Jacques credea acest lu
cru, spectatorii n-aveau nici un mo-

PE CHAMPS tUESîES...
tiv să spere mai mult. Și, totuși, The
venet a izbîndit. în ziua de 14 iulie, 
ziua națională a Franței — fericită co
incidență ! — el a îmbrăcat „tricou) 
galben", pe care l-a purtat în triumf 
pînă la Champs-Elysees. Succesul a 
fost posibil fiindcă rutierul francez, 
pe care-1 cunoaștem din vremea cînd 
era amator, este un excelent ruleur 
și, mai ales, un cățărător redutabil. 
Acolo, în munți, s-a pecetluit victoria 
lui asupra super-campionului belgian, 
acolo s-a dovedit Bernard Thevenet 
demn de a intra în istoria acestei 
mari competiții.

Eddy Merckx, personaj legendar, 
ne-a demonstrat încă o dată că este 
un sportiv admirabil. Doborît de un 
spectator fanatic cu o lovitură de 
pumn, traumatizat fizic intr-o buscu
ladă cu Ole Ritter, traumatizat psihic 
de neputința sa de a se dovedi, la 38 
de ani, capabil să surmonteze handi
capul unor ghinioane, el n-a acceptat 
nici o clipă să se înjosească, să urce 
în „voiture-balai", mașina abandona- 
țllor. A vrut să se recunoască învins! 
Noua stea a ciclismului a salutat cu 
respect cavalerismul adversarului, iar 
spectatorii l-au ovaționat pentru a- 
ceastă dovadă de tărie, de fair-play. 
Din disputa acestor doi mari spor
tivi, „Turul Franței" a avut numai 
de. cîștigat. A fost o ediție pe care 
nimeni n-o va uita.

Hristache M-AUM
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• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM • La Alena, în meci 

masculin: Grecia — R.D. Germană 
71—141 p. La 3000 m obst.: 1. Strau- 
buss (RDG) 8:32,47: 2. Kontossoros
(Gr) 8:35,37 • La Maracaibo, sprin
terul venezuelean Feliz Mata a aler
gat 100 m în 9,9 sec., egalînd re
cordul mondial, dar performanța nu 
va putea fi omologată: vini de 2 m 
pe sec.

AUTO • Raliul Portugaliei s-a în
cheiat la Estoril: 1. Alien-Kivimako 
(Fiat 124 Abarth), 2. Mikkola-Todt 
(Flat 124 Ab). 3. Andersson-Hertz 
(Toyota) • Cursa de pe circuitul 
de la Watkins Glen a revenit pilotu
lui englez Brian Redman.

BASCHET • în sferturile de fina
lă ale C.E. de. juniori: U.R.S.S. — 
Olandă 84—50, Suedia — Franța 
57—55, Israel — Islanda 118—69, R.F.G.
— Polonia 70—59, Italia — Cehoslova
cia 85—61, Grecia — Belgia 78—72, 
Bulgaria — Portugalia 82—46 ® în
finala turneului de Ia Roseto: Italia
— sel. S.U.A. 88—73. Pentru locul 3: 
Jugoplastika Split — Polonia 103—89.

BOX • La Genova, Mate Parlov 
(Iugoslavia) b.k.o. 1 Horst Lang 
(R.F.G.).

CICLISM • După Turul Franței, 
în clasamentul trofeului „Super- 
Prestige Pernod": 1. Merckx 370 p, 
2. Thevenet 220 p. 3. Moser 195 p. • 
Tn concursul de pistă de la Sofia: 
viteză — Voronin (U.R.S.S.). urmă
rire pe echipe — R.F.G., cursa ita

liană — Anghelov (Btilg) >în cursa 
de la Alost: 1. R. de Vlaerninck 
km în 2h 06). Pe locul 27... Edy 
Mei'ckx !

HANDBAL • La Liubliana, „Tro
feul Iugoslavia": 1. U.R.S.S. 6 p, 2. 
Iugoslavia 4 p. 3, islanda 2 p, 4. 
Polonia. Ultimele partide: U.R.S.S.
— Iugoslavia 29—21 (16—10), Islanda
— Polonia 16—14 (10—7) • La Bur
gas, în meci masculin: Bulgaria — 
Cehoslovacia 18—16.

HOCHEI PE IARBA • In turneul 
preolimpic de la Montreal: Olanda — 
Anglia 2—1. Argentina — Mexic 3—L

ȘAH • După 12 runde, în turneul 
de la Amsterdam, conduce Bohm eu 
8 p. Florin Gheorghiu (remiză cu 
Uhlamm și înfrîngeri la Liubojevici 
și Smejkal) ocupă locul 13 cu 5 p.

TENIS ® In „Cupa Galea", zona 
de la Viena: Argentina — România 
3—0 (Fontana — Tăbăraș 6—0, 6—2; 
Caviglia — Mîrza 7—5, 6—2: Caviglia, 
Gattiker — Mîrza. Titei 6—3, 6—4, 
6—2) ; la Varșovia: Polonia — Olanda 
3—0, iar pentru locul 3: Mexic — 
Turcia 3—0; la Kuocke le Zoute: 
Israel — Belgia 3—2 • In turneul de 
l.a Washington: Ashe — Rahim 6—0, 
6—2; Smith—Koch 7—6, 6—1; Ramirez
— Păsăroii 6—d). 6—3: V. Amritraj — 
Velasco 6—1, 6—4; Dent — Gorman 
6—3, 7—6.

VOLEi • Tn turneul preolimpic 
feminin de la Toronto: Japonia- — 
U.R.S.S. 3—0 (15—6, 15—11. 15—6).


