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TOVARĂȘUL MSCOLAE CEAUȘfSCU 
URMĂREȘTE, ZI CU ZI, ACflUMEE ROTĂRÎIE 
DE ÎNLĂTURARE A EFECTELOR CUTREMURULUI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii. Socialiste România, 
a făcut simbătă și duminică, 
noi vizite de lucru în Capitală 
pentru a examina modul în care 
se îndeplinesc hotăririle condu
cerii partidului și statului cu 
privire Ia înlăturarea cit mai 
grabnică a urmărilor cutremu
rului.

în vizita făcută in cursul di
mineții de duminică, secre
tarul general al partidu
lui a fost Însoțit de tovarășa 
Eiena Ceaușescu și de tovarășii 
Manea Mănescu. Ion Dincă, 
Paul Niculescu și Ion Coman.

Prezent din nou, ca dealtfel 
în . tot timpul grelei încercări 
prin care trece, țara, pe frontul 
luptei împotriva dezastrului 
provocat de seism în crîncena 
noapte de 4 martie, secretarul 
general a urmărit, intr-un mare 
număr de puncte situate în cen
trul Capitalei, modul în care 
se lucrează Ia îndepărtarea ul
timelor ruine ale blocurilor 
prăbușite, Ia consolidarea imo
bilelor mai mult sau mai puțin 
avariate.

Secretarul general al parti
dului s-a oprit, rînd pe rînd, Ia 
șantierul fostului bloc Nestor, 
imobilul de pe Calea Victoriei, 
nr. 100, blocurile de pe b-dul 
Magheru nr. 43, cele situate la 
întretăierea acestei artere cu 
străzile Nikos Beloiannis, Amzei 
și Cosmonauților, blocul la par
terul căruia se afla stația PECO, 
situată vis-a-vis de cinemato
graful „Patria", clădirile hotelu
rilor Ambasador, Lido și Modern 
și Athenee Palace, un complex 
de imobile din Piața Universi
tății, șantierul clădirii prăbu
șite de pe strada Ion Ghica, 
mai multe clădiri de pe Calea 
Victoriei în care se află maga
zinele Romarta, Muzica, librăria 
Dacia.

După seismul din 4 martie, 
care a îndoliat Bucureștiul și 
țara, provocind mari pierderi 
umane și materiale, Capitala

atît de greu încercată oferă a- 
cum, la o săptămînă de la cum
plitul cutremur, imaginea unui 
oraș care a revenit la pulsul 
său normal. Deși grave, rănile 
sale au început să se cicatri
zeze. Pe unele din fostele șan
tiere ale luptei pentru salvarea 
supraviețuitorilor s-a așternut 
un strat de pămînt proaspăt. La 

altele se mai lucrează insă cu 
toată prudența, in speranța des
coperirii ultimelor victime ale 
dezastrului.

După ce, zile și nopți in șir, 
a fost alături de echipele de 
intervenție, stabilind sarcini
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NUMEROȘI SPORTIVI 
Șl ORGANIZAȚII SPORTIVE 
PARTICIPĂ CU ÎNSUFLEȚIRE 

LA DEPUNERI ÎN „CONTUL 1977“ 
întregul nostru popor, oameni de toate virstele și profesiile, 

participă prin diferite forme de donații bănești la ajutorarea sinis- 
•taților și activitatea de reconstrucții, la „CONTUL 1977". Nu
meroși sportivi și organizații sportive s-au înscris din primele mo
mente în această probă de solidaritate a națiunii noastre.

Jocurile amicale de fotbal disputate ieri 

în țară au contribuit cu 759 855 lei
După cum s-a anunțat, 

C.N.E.F.S., federația de specia
litate și echipele divizionare au 
organizat ieri, în numeroase lo
calități din țară, meciuri ami
cale de fotbal, ale căror înca
sări au fost depuse în „Contul 
1977".

ECHIPA OLIMPICĂ DE 
GIMNASTICĂ : ÎNCASĂ
RILE REZULTATE DIN 
DOUĂ DEMONSTRAȚII 

PUBLICE Șl 6 000 LEI
Echipa olimpică de gimnas

tică a României, în frunte cu 
Nadia Comăneci și Teodora 
Ungureanu, precum și colec
tivul de tehnicieni condus de 
Bela și Marta Karoly, au ho- 
tărît să organizeze, în cursul 
acestei luni, două demonstra
ții, una la Cluj-Napoca și al
ta la Hunedoara, ale căror 
încasări vor fi depuse pentru 
Fondul Solidarității.

în același timp, ei au depus 
în „Contul 1977“ suma de 
6 000 lei, ca o contribuție bă
nească personală.

F. C. CORVINUL 
HUNEDOARA A FĂCUT 
O DONAȚIE DE 100 000 LEI

Conducerea, tehnicienii și 
sportivii clubului „Corvinul" 
din Hunedoara au hotărît să 
depună în „Contul solidari
tății și al omeniei" suma de 
100 000 lei.

La cele 23 de partide dis
putate, suma totală a încasă
rilor se ridică la 7S9 855 lei.

lată citeva cifre parțiale, pe 
orașe: Pitești 145 000 lei. Ploiești 
86 300, Craiova 47 507, Deva 
45 000, Timișoara 43 393, Rm. 
Vilcea 42 702, l'îrgoviște 35 000.

ACTIVIȘTII C.N.E.F.S. AU
SUBSCRIS SUMA DE 

215 000 LEI
Activiștii Consiliului Națio

nal pentru Educație Fizică și 
Sport, ai federațiilor sportive 
și ai Centrului de cercetări 
al C.N.E.F.S. au hotărît să 
ofere, din retribuțiile care li 
se cuvin, suma de 215 000 let

ALTE ACȚIUNI
• Cadrele tehnice de Ia școa

la sportivă „Viitorul" Bucu
rești au subscris în „Contul o- 
meniei și solidarității” suma de 
lei 18 570.

• în județul Constanța, și 
sportivii sînt printre cel care 
au ținut să vină în ajutorul si- 
nistraților de pe urma cutremu
rului. Iată, de altfel, cîteva 
mărturii : C.J.E.F.S. Constanța 
a contribuit cu 10 000 lei din 
venituri proprii, iar toți anga- 
jații consiliului vor dona o zl 
pe lună din retribuția lor — în 
total 10 zile pînă la sfîrșitul 
anului ; Administrația bazelor 
sportive Constanța a donat 
10 000 de lei din venituri pro-

(Continuare în pag. 2—3)

EFORTURI NEOBOSITE PENTRU REFACERE SI NORMALIZARE
IERI, PE ȘANTIERELE 

RECONSTRUCȚIEI
Duminică, tinerii din munici

piul Brăila au putut fi văzuți 
muncind cu sîrg la înlăturarea 
urmelor cutremurului, în acțiuni 
de refacere a unităților din di
ferite sectoare. Tineri de la 
Progresul, făcînd parte din cen
trul școlii profesionale, au aju
tat de pildă la lucrările de la 
sediul unei clădiri administra
tive avariate ; alții, de la în
treprinderea Laminorul au mun
cit cu program prelungit pen
tru a trimite spre Capitală di
verse produse necesare construc
țiilor (cum ar fi : fier beton, 
sîrmă ș.a.) ; pretutindeni, elevi, 
tineri din întreprinderi și insti
tuții, din cooperația meșteșugă
rească au participat la acțiuni 
de curățire și înfrumusețare a 
străzilor ; de asemenea, merită 
menționată activitatea ce se 
depune pentru repararea strică
ciunilor la sălile de sport de 
la școlile generale nr. 3, 6 și 7.

Tr. ENACHE, coresp.
La Giurgiu, sportivii de la 

Cetatea, Dunărea, Olimpia, Vo
ința, Textila etc. au lucrat, ieri, 
la consolidarea clădirilor, cură
țirea molozului și reamenajarea 
unor spații verzi.

Fetele din echipa A. S- Ceta
tea au pus în stare de funcțiu

ne arena de popice pe care joa
că echipa divizionară. Alături 
de ele a fost tot timpul prezent 
și antrenorul I. Petrescu.

Tr. BARBALATA, coresp.

SIMPLU, FIRESC
Febrilă activitate pretutin

deni, în preajma clădirii Di
recției de telefoane a munici
piului București, unde sinistrul 
a provocat însemnate daune.

Inimoșii lucrători de aici, 
împreună cu colegii veniți în 
ajutor de la Mașinexport, prin 
eforturi intense și bine orga
nizate înlăturau urmele lăsate 
de cutremur. Am stat de vorbă 
cu cîțiva dintre ei și fiecare 
ne-a spus că, de fapt, activita
tea lor de acum trebuie privită 
ca ceva firesc, care se însorie 
în cadrul general al refacerii 
stricăciunilor. I-am cunoscut cu 
această ocazie pe ing. Gheor
ghe Nichita, pe merceologul 
Dan Chițu, pe economistul Oc- 
tav Bone, în același timp și 
membri ai echipei de fotbal 
Comex. Economistul Octav Bo
ne ne spunea : „Ca membru al 
gărzilor patriotice, m-am sim
țit in permanență dator, aseme
nea tovarășilor mei de muncă, 
să particip la activitatea de re
facere a acestei mari unități 
din cadrul sistemului de teleco
municații".

DUPĂ ORELE DE CURS
La liceul „Gheorghe Lazăr", 

din centrul Capitalei, aparentă 
liniște. In clase se simte atmosfe
ra specifică orelor de curs. Direc
torul Ion Popescu ne declară 
că procesul instructiv-educa- 
tiv se desfășoară normal. To
tuși, din curtea școlii ajung 
plnă la noi zgomotele produse 
de aranjarea unor materiale

Un grup de studenți de la I.E.F.S., participind la una din acțiu
nile de refacere Foto ; Eugen MATEI

9
de construcție. Ne îndreptăm 
intr-acolo. Sub supravegherea 
profesoarelor de educație fizi
că Elena Anghelescu și Ecate- 
rina Ghimbu, elevi aflați in 
afara programului de curs aju
tau la aranjarea unor mate
riale, precum și la degajarea 
molozului. Aflăm de la direc
torul liceului că asemenea gru
pe de elevi ai vechiului liceu 
bucureștean au lucrat in toate 

aceste zile, fără a precupeți 
nici un efort, cu toată dăruirea 
tinereții și forței lor de muncă 
la ruinele fostului bloc din str. 
Brezoianu. După cum ni s-a 
spus, și în continuare tinerii 
uteciști de la Liceul „Gheorghe 
Lazăr" sînt gata să intervină, 
acolo unde este nevoie, pentru 
a răspunde, și în acest fel, 
chemărilor lansate de conduce
rea de partid și de stat.

NE-AM DEPLASAT-
ÎN CAPITALĂ...

Oameni îmbrăcați în salopete 
albastre, cu căști de protecție, 
aparate de sudură, lucrau cu 
spor la consolidarea clădirii în 
care se află Institutul de pro
iectări metalurgice. Se aud cî
teva comenzi de lucru. Ne a- 
propiem. Reușim să stăm de 
vorbă cu cel care conduce lu
crările. Este maistrul Gheorghe 
Ciovlică: „Sîntem o formație 
de lăcătuși de la I.C.M.S. Ga
lați, care nc-am deplasat în 
Capitală pentru a pune umă
rul, alături de bucureșteni, la 
înlăturarea stricăciunilor, la 
normalizarea vieții. In afara 
echipei pe care o conduc, tot

(Continuare in pag. 2—3)



TOVARĂȘUL NiCOLAE CEAUSESCU 
URMĂREȘTE, II CD II, ACȚIUNILE HEI IĂRÎTE 
Dt ÎNLĂTURAI A EfECHLOR CUTREMURULUI

JOCURILE DE FOTBAL DL,

(Urmare din pag. 1)

concrete, hotărind prioritățile 
fiecărei etape, acționînd cu 
neîntrecută energie, în spiritul 
profundei omenii comuniste, 
pentru salvarea supraviețuitori
lor, pentru ajutorarea sinistra- 
ților, evacuarea bunurilor, se
cretarul general al partidului a 
inspectat din nou, in această 
zi, șantierele unde se mai exe
cută ultimele lucrări de dega
jare a ruinelor, cele deschise de 
curînd pentru consolidarea imo
bilelor avariate. Examinind, 
împreună cu specialiștii în con
strucții. starea clădirilor afec
tate de cutremur, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat, în 
cursul acestei vizite, o serie de 
noi măsuri practice privind di
recțiile în care se cer orientate 
eforturile.

în spiritul înaltelor coman
damente morale ce caracteri
zează neistovita sa activitate în 
fruntea națiunii noastre, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
insistat, din nou, în acele puncte 
unde se mai lucrează la eva
cuarea ruinelor blocurilor nă
ruite de cutremur, să se acțio
neze in continuare cu toată 
grija pentru degajarea ultime
lor victime, cerînd echipelor de 
intervenție să persevereze in 
munca lor dîrză și tenace, care 
și-a găsit, în atîtea rînduri, 
chiar în situații aparent lipsite 
de speranțe, răsplata în satis
facția de a fi contribuit la sal
varea unor vieți omenești.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a oprit la 
numeroase blocuri avariate din 
perimetrul central al Capitalei 
pentru a constata, personal, la 
fața locului, gravitatea strică
ciunilor, pentru a stabili, îm
preună cu specialiștii, măsurile 
cele mai potrivite care se cer 
aplicate în prezent și în per
spectiva imediată. Secretarul 
general a intrat în numeroase 
clădiri avariate, a urcat Ia eta
jele cele mai afectate, a pă
truns în subsoluri, examinind 
împreună cu specialiștii, modul 
cum se prezintă structurile de 
rezistentă sau zidurile nepor
tante.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a examinat, de asemenea, si
tuația imobilelor unor impor
tante unități ale rețelei hote
liere a Capitalei. La unele din
tre ele stricăciunile sint destul 
de grave, la altele însă ele 
pot fi remediate cu ușurință. 
S-a constatat, și în cazul aces

EFORTURI NEOBOSITE PENTRU REFACERE SI NORMALIZARE*
(Urmare din pag. 1) 

aici mai lucrează și o altă for
mație condusă de maistrul I. 
Tudor, urmind ca în zilele vi
itoare să sosească de la Galați 
și sudorii”.

După hărnicia și îndemînarea 
de care dădeau dovadă con
structorii gălățeni, este sigur că 
în scurtă vreme magazinul cu 
articole electrocasnice de la 
parterul blocului, aflat în apro
pierea Palatului Telefoanelor, 
va fi redat circuitului comer
cial, iar instituția situată la 
etaj își va relua activitatea în 
mod normal.

VECINI DE OMENIE
Strada Tudor Arghezi nr. 1-3. 

O grămadă de moloz care sca
de văzînd cu ochii. Mușcă din 
ea gura de oțel a unui escava- 
tor. La intervale, escavatorul 
rămîne nemișcat și oamenii din 
jur string cercul pentru a re
cupera de sub dărîmături o- 
biecte și materiale iertate de 
sinistru. Printre ei, doi tineri. 
Veni Dumitru și Costel Marin. 
Primul are 26 de ani și este pi
lot la TAROM. Un tînăr subți
rel și smead care, pină acum, 
între două curse, a jucat me
reu, cu pasiune, tenis de cîmp. 
Are o batistă petrecută peste 
față. I se văd doar ochii, de 
cărbune, arzînd de oboseală, de 
tristețe, dar și de voința de a 
se face util. Casa lui, vecină 
cu a fostului bloc de 9 etaje, 
prăbușit, pare o felie de tort 
secționată de un cuțit. Nu se 
plînge. rîcîie tot timpul ’ molo
zul pentru a degaja locul de 

tor clădiri, că succesivele lu
crări de reamenajare și moder
nizare, compartimentarea nu 
întotdeauna justificată a încă
perilor, neglijarea unor ele
mente de sprijin și susținere 
au contribuit la agravarea pa
gubelor.

In discuția purtată de secre
tarul general al partidului cu 
Ion Cozma, ministrul turismu
lui, s-a atras atenția că lucră
rile de reparare a hotelurilor, 
care, în majoritatea cazurilor 
nu au suferit avarii grave, tre
buie accelerate, pentru ca re
țeaua acestor unități să poată 
funcționa din plin încă de la 
începutul sezonului estival. La 
complexul Athenee Talace, de 
pildă, a remarcat, intre altele, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
nu se lucrează cu suficiente 
forte Ia remedierea stricăciu
nilor provocate de cutremur, 
deși acestea nu sint deloc 
grave și, prin urmare, pot fi 
înlăturate fără dificultate dacă 
se acționează mai energic.

în Piața Universității, se
cretarul general al partidului 
a examinat, împreună cu spe
cialiștii, starea unor clădiri 
monumentale, daunele provo
cate acestora de către cutremur.

La imobilul Ministerului Co
merțului Exterior si Cooperării 
Economice Internaționale, cer- 
cetîndu-sc starea generală a 
construcției, s-a constatat că, 
deși se văd și aici semnele so
licitării seismice, nici structu
ra de rezistență, nici pereții 
despărțitori uu au avut de su
ferit. Nu au apărut crăpături 
evidente decit acolo unde au 
fost executate lucrări ulterioa
re de împărțire a încăperilor, 
unde s-au zidit ușile de trece
re dintre birouri — lucruri ca
re au încărcat în mod nejusti
ficat greutatea clădirii.

Examinarea clădirii a con
dus la concluzia că imobilul 
este o construcție trainică, sta
rea ei generală nejustificind 
dispoziția de evacuare care s-a 
dat. în consecință, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dispus 
executarea grabnică a lucrări
lor de restaurare a imobilului, 
așa cum a fost el proiectat, 
urmind ca ulterior să i se dea 
o destinație conformă cu ca
racteristicile sale constructive.

Evacuarea a fost hotărită în 
mod pripit și in cazul clădirii 
vecine aparținînd Ministerului 
Economiei Forestiere și Mate
rialelor de Construcții. Sint 
evidente și aici, efectele unor 

ultimele ruine. Costel, de 29 de 
ani, este inginer mecanic. A 
fost primul martor al unei sce
ne de infern : blocul de la nr. 
1—3. transformat într-o movi
lă de moloz, și în vîrful ei un 
bărbat vîrstnic, de la etajul 8, 
scăpat ca prin minune cu via

DEPUNERI ÎN „CONTUL 1977
(Urmare din pag. 1) 

prii și gratificația pe 1976 de 
La toți angajații ; clubul Farul 
Constanța — fondurile realizate 
de la meciurile Farul — Peni
cilina Iași, Farul — Dinamo 
Brăila — volei masculin, Farul
— Steaua București la lupte, 
iar lucrătorii din cadrul clubu
lui vor da cîte o zi pe lună din 
retribuția lor pină la sfîrșitul 
anului ; F.C. Constanța — fon
durile realizate la meciul F.C. 
Constanța — Portul și o zi pe 
lună, pînă la sfîrșitul anului, 
de la toți angajații ; Școala 
sportivă nr. 1 — suma de 3 000 
de lei din contribuția sportivi
lor, părinților și profesorilor și 
o zi pe lună din retribuția tutu
ror profesorilor, pînă la sfîrșitul 
anului ; Școala sportivă nr. 2
— o contribuție de 3 000 de lei 
și o zi din retribuția profeso
rilor, în fiecare lună, pînă la 
sfîrșitul anului ; asociația spor
tivă Hidrotehnica — încasările 
de la două gale de box ce vor 
fi organizate în luna aprilie.

• La 12 martie, membrii sec
ției de fotbal a asociației spor

modificări constructive nejusti
ficate, schimbarea liniei struc
turii de rezistentă prin depla
sarea unor pereți interiori pen
tru a se mări spatiile, ceea ce 
ar fi putut avea grave conse
cințe. Și aici secretarul gene
ral al partidului constată că 
lucrările curente de reparații 
nu s-au executat corespunză
tor. Starea clădirii nu a justi
ficat în nici un fel măsura de 
evacuare care s-a luat.

Una din indicațiile cu va
loare generală făcute pe par
cursul acestei vizite de secreta
rul general al partidului s-a 
referit la necesitatea de a im
pulsiona lucrările de stabiliza
re, reparare și consolidare a 
construcției, cerîndu-se ca în 
acest scop să fie concentrate 
forțe superioare, să se mobili
zeze întregul potential uman 
și tehnic de care dispunem 
pentru ca imobilele avariate 
să-și poată recăpăta cit mai 
curînd funcționalitatea, desti
nația lor firească.

în cursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a abordat și 
unele probleme referitoare _ Ia 
funcționarea rețelei comerciale 
a Capitalei.

Prezenta secretarului generai 
al partidului în principalele 
puncte de lucru din București 
a prilejuit o analiză concretă 
a măsurilor ce se impun pen
tru înlăturarea grabnică a ur
melor seismului. Suita de in
dicații și recomandări ale se
cretarului general al partidului 
s-a conturat ca un plan opera
tiv de mare valoare practică 
menit a impulsiona ritmul lu
crărilor de refacere și consoli
dare a clădirilor afectate, pen
tru ca viata Capitalei să-și 
reia cursul normal.

Noua vizită a secretarului 
general al partidului, înscriin- 
du-se în șirul neîntrerupt al 
acțiunilor sale neobosite con
sacrate înlăturării cit mai grab
nice a efectelor cutremurului, 
a marcat, prin concluziile sale, 
un moment important in mun
ca sa de conducere a acestei 
ample activități ce angajează 
toate energiile tării, de orien
tare a eforturilor specialiști
lor, a populației spre obiecti
vele ce se cer înfăptuite nein- 
tirziat în etapa de normalizare 
a întregii noastre vieți econo- 
mico-sociale, pentru continua
rea neabătută a operei de con
struire a societății socialiste 
multilateral dezv-'Hate în pa
tria noastră.

ță, rănit, imobilizat. S-a urcat 
curajos pe panta nesigură Și a 
acordat întîiul ajutor bărbatu
lui sinistrat. De atunci, fără 
preget, muncește pe șantierul 
revenirii la viață normală a 
Capitalei noastre.

tive Letea, care activează în 
Divizia C, ău depus suma de 
2 000 de lei în contul de aju
torare a sinistraților. în afară 
de această sumă, provenind din 
veniturile proprii ale secției, 
s-a hotărît să fie depuse, in 
același cont, gratificațiile pe 
anul 1976, cuvenite pentru acti
vitatea și rezultatele obținute 
in producție.

• Asociația sportivă Voința 
din Odorheiul Secuiesc a hotă
rît să doneze, -pentru „contul 
omeniei” suma de 10 000 de lei 
din venitul propriu.

• Arbitrii de fotbal din ca
drul Colegiului județean Sucea
va au hotărît ca, în afara con
tribuției de la locurile lor de 
muncă, să doneze fiecare cîte 
100 de Iei.

• F.C.M. Giurgiu a decis să 
doneze, în ajutorul sinistraților, 
încasările de la meciul pe care 
îl va susține în cadrul campio
natului, miercuri, 16 martie.

0 La meciul de box B. C. 
Galați — Litoral Mangalia, dis
putat la Palatul sporturilor din 
Galați (scor : 18—4), încasările 
au fost vărsate în „Contul 1977”.

C. S. TIRGOVIȘTE -

TIRGOVIȘTE, 13 (prin tele
fon). Prezența liderului, cu ex- 
tîrgovișteanul Dinu în forma
ție, a umplut tribuna stadionu
lui din localitate, numeroșii 
spectatori aplaudînd, sportiv, 
evoluția ambelor combatante. 
Prima repriză a aparținut oas
peților, care, ajutați și de vînt, 
au avut superioritatea terito
rială. Rînd pe rînd, componenți 
ai apărării imediate și ai liniei 
de mijloc au „urcat" în spriji
nul coechipierilor de la înain
tare, dar marcajul atent exer
citat de jucătorii antrenorului 
Proca a zădărnicit, în bună 
măsură, planul tactic al dina- 
moviștilor. Cu aceeași seriozi
tate a tratat momentul de a- 
părare și divizionara A, Dudu 
Georgescu salvînd, de pildă, în 
corner (min. 37) la o incursiu
ne a fundașului Pitaru, Singu
ra ocazie mai clară a reprizei 
a stat, împotriva cursului jo
cului, în piciorul lui Vintilă, 
dar atunci, în min. 16, Efti- 
mescu l-a blocat curajos.

La reluare, vîntul s-a mai li
niștit, jocul s-a mai echilibrat 
sub aspectul dominării terito
riale și fazele de poartă au al
ternat. Primii au înscris dina- 
moviștii, în min. 64, prin Dinu,

F. C. PETROLUL -
PLOIEȘTI, 13 (prin telefon). 

Aproximativ 10 000 de specta
tori au urmărit, pe o vreme 
rece, un meci interesant, la ca
pătul căruia Petrolul, confir- 
mînd saltul valoric înregistrat 
în ultimul timp, a cîștigat, pe 
merit, în fața echipei campioa
ne, Steaua. Fotbaliștii bucu- 
reșteni, a căror prezență pe 
stadionul din Ploiești a fost 
așteptată cu justificat interes, 
au evoluat, în ansamblu, sub 
nivelul potențialului colectiv al 
echipei. în aceste condiții, gaz
dele au controlat cea mai mare 
parte a partidei, cu excepția 
primelor 20 de minute, cînd 
Steaua a avut ceva mai mult 
inițiativa, reușind să deschidă 
și scorul: în min. 11 Troi a 
țîșnit pe lingă fundașul Con
stantin, la pasa în diagonală a 
lui Vigu, și a șutat direct în 
gol, surprinzîndu-1 pe portarul 
Constantin. în min. 19, Ion Ion 
are_ o atitudine ireverențioasă 
față de arbitru și este elimi
nat din joc. în zece oameni, 
pînă la pauză, Steaua nu reu
șește să păstreze echilibrul în
trecerii și primește două goluri 
în urma unor acțiuni de atac 
bine construite și frumos fina
lizate: în min. 32 Toporan a

ÎNTRECERI SPORTIVE D
IN DIFERITE JUDEȚE AI

• TIMIȘ. în județ au fost 
organizate sîmbătă și duminică 
numeroase întreceri sportive la 
care au luat parte mii de ti
neri. în mediul rural, în patru 
centre de comună — Gătaia, 
Belinț, Carani, Checea — au 
avut loc „duminici sportive" în 
cadrul cărora tinerii au jucat 
handbal și fotbal, s-au întrecut 
în probe atletice, au participat 
la crosuri. La Timișoara, s-au 
desfășurat 3 crosuri : la Liceul 
Mecanic s-au adunat la start 
elevii anilor I, peste 100 de 
eleve de la Liceul Electromo
tor au participat la „Crosul 
școlii" desfășurat pe Stadionul 
Tineretului, unde, dealtfel, a 
avut loc și „Crosul Primăve
rii" pentru elevii școlilor apar- 
ținînd M.I.U.

Dintre celelalte acțiuni spor
tive ar fi de menționat. în 
primul rînd : concursul dc o- 
rientare pe schiuri — dotat cu 
„Cupa Banatului" (la a 15-a 
ediție) — ce s-a desfășurat în 
localitatea montană Gărîna 
din Munții Semenic; acțiunile 
turistice la care au participat 
sute de tineri : elevii Liceului 
Recaș au fost în excursie pe 
muntele Semenic, iar tinerii de 
la Trustul de construcții la 
„Trei ape" în munții Banatu
lui ; alte cîteva sute de tineri 
și tinere s-au intredut în ca
drul etapelor județene ale cam
pionatului național, individual, 
la scrimă—juniori (sala Poli
tehnica), lupte greco-romane 
(sala C.F.R.), box (Sala nr. 2) 
și haltere (sala Electromotor).

Petre ARCAN, coresp.

• SUCEAVA. Tinerii din ju
deț au participat sîmbătă și 
duminică la reușite competiții 
de masă. La Vatra Dornei, de 
pildă, au fost întreceri de schi 
(fond și alpin) șah și crosuri 
— dotate cu „Cupa Indepen
denței" — la care au luat pai te 
peste 500 de copii și tineri.

DiNAMO 1-1 (0-0)

al cărui „cap” plasat, de la 
7—8 m (la centrarea lui Vrîn- 
ceanu), a trimis balonul în pla
să. Au egalat gazdele în min. 
84, prin Rus — șut direct din 
apropierea careului mic, la o 
centrare de pe partea dreaptă 
a lui Vintilă. Scor echitabil, la 
capătul unui joc plăcut, aplau
dat.

Arbitrul tîrgoviștean Șerban 
Necșulescu a condus corect ur
mătoarele formații:

C. S. TIRGOVIȘTE: Stan 
(min. 46 Ilinca) — Gheorghe 
(min. 63 Istrate), Alexandru, 
Grancea, Pitaru (min. 46 Bu- 
ciumeanu) — Tănase (min. 46 
Ene), Furnică (min. 46 Pietro- 
ianu), Neagu (min. 46 Diaco- 
nesen) — Niță (min. 46 Grea
ca), Vintilă, Isaia (min. 46 Rus). 
DINAMO: Eftimescu (min. 46 
Ștefan; min. 77 Ene) — Che- 
ran, Ghiță (min. 46 G. Sandu), 
Sătmăreanu II, Lucuță — Do- 
brău (min. 65 I. Moldovan), 
Dinu, Custov (min. 65 I. Marin) 
— Al. Moldovan (min. 60 Chi
tara), Dudu Georgescu (min. 
56 Roznai), Lucescu (min. 60 
Vrinceanu).

Gheorghe NICOLAESCU

STEAUA 2-1 (2-1)
înscris după o combinație cu 
N. Florian, iar patru minute 
mai tîrziu State a marcat cu 
un șut puternic pe jos, sanc- 
ționînd prompt ezitarea apără
torilor militari, la centrarea lui 
Pisau. în finalul primei repri
ze Steaua are totuși ocazia să 
egaleze, dar A. Ionescu șutează 
în bara transversală (min. 42). 

în partea a doua a întîlnirii, 
Sameș, ușor accidentat, este în
locuit cu Zahiu, în timp ce în 
locul lui Ion Ion (eliminat) 
este introdus Florea. Dar nici 
cu efectivul complet oaspeții 
nu reușesc să se impună, la 
cîrma jocului rămînînd, pină 
la sfîrșitul meciului, echipa 
gazdă, care, deși își creează 
numeroase ocazii de gol, nu 
mai reușește să înscrie, datori
tă, în primul rînd intervenți
ilor inspirate ale portarului 
Moraru la șuturile lui Fl. Du
mitrescu (cel mai bun jucător 
de pe teren) din minutele 65, 
86 și 88.

Arbitrul M. Moraru (Ploiești) 
a condus, cu multe și supără
toare scăpări, următoarele for
mații : PETROLUL — Constan
tin I — Gh. Dumitrescu, Ne- 
goiță, Sotir, Constantin II (min. 
46 Butufei) — Simaciu, N. Flo-
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La Cîmpulung Moldovenesc s-a 
desfășurat un turneu de volei
— rezervat echipelor masculine
— dotat tot cu „Cupa Inde
pendenței". Tineri din școlile, 
întreprinderile și instituțiile 
Fălticeniului, s-au întrecut la 
volei. handbal, mini-fotbal, 
tenis de masă și judo. La 
Rădăuți au fost inițiate acți
uni sportive, din programul 
cărora n-au lipsit meciuri de 
handbal, popice, lupte, partici
pant! fiind sportivi din loca
litate. dar și din satele Măne- 
uți, Milișeuț, Arbore, Horodnic. 
Multe alte acțiuni au avut loc, 
firește, la Suceava. Meciuri 
de volei (CSM Suceava — Vi
itorul Bacău 3—2), rugby (CSM 
Suceava — Minerul Gura Hu
morului 12—4), fotbal (CSM 
Suceava — CSM Borzești), di
ferite competiții de masă.

Fondurile obținute Ia meciu
rile de mai sus, cit și la altele 
care au avut loc în alte loca
lități (cu participarea echipe
lor Metalul Rădăuți, Minerul 
Gura Humorului, ASA Cîmpu
lung Moldovenesc, Foresta Făl
ticeni, Zimbrul Suceava. Me
talul Botoșani), în valoare de 
peste 21 000 de lei, au fost vi
rate in „contul omeniei".
Constantin ALEXA. coresD.

• RIMNICU VILCEA. In or
ganizarea C.J.E.F.S. Vîlcea s-a 
desfășurat, duminică, „Crosul 
Independenței", întrecere re
zervată școlarilor din munici
piu și județ. La start au fost 
prezenți circa 1 500 de parti - 
cipanti, din rîndul cărora, locul 
I l-au ocupat, la diversele ca
tegorii de vîrstă : Elena Mitoiu 
(Șc. gen. 2 Rm. Vîlcea), Eca- 
terina Ghiapjos (aceeași școală), 
Elena Manda, Elena Găinara, 
Gheorghița Petrescu (toate de 
la Liceul sportiv din Rm. Vîl
cea) — la fete; D. Teodorescu 
(Șc. gen. Tomșani), L. Hartin 
(Șc. gen. 2 Rm. Vîlcea), B. Po-
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OAMO-CAMPIOANA A TARII 
LA BASCHET MASCULIN
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refacerea bazelor sportive
lui pentru dușuri, zugrăveli și 
tencuieli interioare Deocam
dată, s-a creat front de lucru 
prin degajarea dărîmăturilor, 
remarcîndu-se în această lup
tă cu timpul sportivii Ștefan 
Băiatu — lăcătuș la „Tehno- 
metalica“, Gheorghe Dragomir 
— electrician la „Instalatorul", 
Fănel Lixandru — muncitor la 
„Chimica" — toți sportivi no
minalizați, alături de antrenorul 
Mihai Nicolau, activiștii Con
stantin Furcela, Radu Constan- 
tinescu, Mihai Mureșan. Toa
te cheltuielile vor fi suportate 
de club. Și încă un amănunt 
vorbind despre solidaritate și 
întrajutorare tovărășească : 
C.S. Școlarul oferă sala de an
trenament pentru boxerii de 
la Voința. Așadar, boxerii de 
la „Voința" și cei de la „Șco
larul" primesc deopotrivă sfa
turile și îndrumările compe
tente ale antrenorilor Mihai 
Nicolau și Gheorghe Potea.
• Printre cei remarcați în lup
ta pentru înlăturarea urmări
lor cutremurului merită subli
niată contribuția veteranului, 
dar veșnic tînărului Tita Ră- 
dulescu, a neobositului Gheor
ghe Vlad și Iosif Mateiaș, ade
vărat fac totum la baza nauti
că a clubului, puternic încer
cată și ea.

• O succintă evaluare a stri
căciunilor produse bazei mate
riale a C.S. Voința București 
depășește 125 000 lei. Va fi 
acoperită în întregime din ve
niturile proprii ale clubului și 
munca voluntar-patriotică a 
sportivilor, antrenorilor și ac
tiviștilor clubului.

zute de la coșul uzinei termice.
u’ Fetele din echipele divizionare

de volei și handbal „Confec- 
II tia“ au spălat ferestrele clădi

rii, au săpat și au văruit pomi, 
cltoare,
oortive Pe șantierele din Zimnicea
i mari
Intre- Duminică pe șantierele din 
trico- Zimnicea s-a lucrat cu intensi-

at în tate, mii de oameni, tineri și
au vîrstnici, luînd parte la ac-

după- țiunilc de refacere ale acestui
cursul oraș greu încercat de seism,

ninică, Printre cei care au venit să-i
■n clă- ajute pe cetățenii Zimnicei
în in- s-au aflat și locuitori ai loca-
iseme- lităților vecine. Am reținut,
urarea printre aceștia, un grup de
or că- sportivi (luptători și judocani)
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NUMEROASE SUBSCRIP
ȚII ÎN JUDEȚELE IAȘI, 

DÎMBOVIȚA, MUREȘ

Angajați în acțiunea de vin
decare a rănilor produse de 
cutremur, sportivii, cluburile și 
activul mișcării sportive din 
municipiul și județul Iași au 
inițiat acțiuni menite să con
tribuie cu fonduri bănești la 
ajutorarea sinistraților și acti
vitatea de reconstrucție. Ast
fel, timp de zece luni, întregul 
activ al mișcării sportive din 
județ va contribui cu 2% din 
remunerație. F.C. Polithenica a 
depus în „Contul 1977“ suma de 
6 000 lei, iar clubul Universi
tatea 1000 lei. Miercuri și du
minica viitoare sînt progra
mate, în municipiul Iași, mai 
multe competiții, ale căror în
casări urmează a fi depuse în 
„Contul omeniei". Vor avea Ioc 
o întîlnire de fotbal între Po
litehnica și o selecționată a ju
dețului Iași, două meciuri de 
volei feminin între Penicilina și 
Știința Bacău, în zilele de 18 și 
20 martie, la Bacău și Iași, un 
altul masculin între TEROM Iași 
și C.S.M. Suceava, precum și un 
turneu feminin de handbal la 
startul căruia vor fi prezente 
Universitatea Iași și echipe din 
Vaslui și Bacău.

★
în județul Dîmbovița, în ca

drul acțiunilor pentru „Contul 
1977“ s-au disputat trei meciuri 
de fotbal (Metalul Tîrgoviște— 
Dinamo București. Flacăra Mo- 
reni — Prahova Ploiești și Pro
gresul Pucioasa — Carpați Si
naia), depunîndu-se suma de 
38.500 lei. De asemenea, toți 
angajații C.J.E.F.S. au hotărît 
cedarea, lunar, pînă la sfîrșitul 
anului, a 2°/o din retribuție ; 
toți arbitrii de fotbal din județ 
au hotărît să renunțe, timp de 
două etape, la haremurile cu
venite.

Flacăra Automecanica Moreni 

din Alexandria, care au prestat 
360 de ore de muncă patrioti
că, ajutînd la descărcatul unor 
vagoane care conțineau mate
riale de construcție destinate 
clădirt’or avariate.

Studenții arhitecți vor da ajutor 
la reconstruirea orașelor afectate

Ca în toate institutele de în- 
vățămînt superior, și la „Arhi
tectură” procesul instructiv-e- 
ducativ a reintrat pe făgașul 
normal, orele de curs și semi- 
narii desfășurîndu-se conform 
programului. „în această acti
vitate — ne spune conf. univ. 
Nicolae Pădureanu, șeful cate
drei de educație fizică și sport 
— ne-am încadrat, cum e fi
resc, și noi, încă de miercuri, 
avînd loc primele ore cu stu
denții din anii I și II, urmînd 
ca și antrenamentele diverselor 
echipe să aibă loc conform pla
nificărilor”.

Ce au făcut, însă, studențil- 
arhitecți în aceste zile de grea 
cumpănă ?

Răspunsul l-am primit de. la 
șeful de lucrări Virgil Polizu, 
director de studii : „în toate 
aceste zile, studenții noștri au 
lucrat în diverse puncte ale 
orașului, ajutînd la degajarea 
molozului, la evacuarea unor 
clădiri avariate, la înlăturarea 
stricăciunilor din institut".

Alături de cadrele didactice, 
decan Cornel Dumitrescu, se
cretar al organizației de partid, 
prof. univ. dr. Tiberiu Benedec, 
asist. Marius Bărbulescu și al
ții, studenții de la Institutul 
de arhitectură „Ion Mincu" — 
dintre care amintim pe Ion 
Iordănescu, Andrei Bucu, Răz- 
van Lăzărescu. Gheorghe Vi- 
șan, Costică Bilius, Adrian Lu
ca, Traian Mușatescu, Horia 
Sinea, componenți ai diverselor 
echipe ale facultății — nu au 
precupețit nici un efort pentru 
a da ajutor acolo unde a fost 
nevoie.

Mobilizați puternic de chemă
rile conducerii de partid și de 
stat, s-a stabilit ca, împreună 
cu cadrele didactice, studenții 
anului V să lucreze la proiec
tele necesare refacerii orașului 
Zimnicea, puternic afectat de 
cutremur, iar cei din anul VI 
își vor schimba temele inițiale 
ale proiectelor de diplomă, 
axîndu-și-le acum pe nevoi 
vizînd reconstruirea unor clă
diri distruse din Capitală.

a organizat un joc cu Prahova 
Ploiești — 2.700 lei depuși — 
și va mai organiza încă o par
tidă ale cărei încasări vor fi 
depuse în „Contul 1977".

★
Și sportivii din județul Mu

reș se află printre cei care vin, 
în aceste zile, în ajutorul si- 
nistraților în urma dezastruo
sului cutremur din 4 martie.

Astfel, o serie de echipe di
vizionare B și C de fotbal vor 
susține meciuri în diferite lo
calități din județ, încasările ce 
vor rezulta urmînd a fi depu
se în „Contul 1977“ : Chimica 
Tîmăveni va juca la Luduș, Me
talul Sighișoara la Reghin etc. 
De asemenea la Tg. Mureș va 
avea loc un interesant cuplaj 
de baschet și volei în care vor 
evolua Comerțul Tg. Mureș și 
C.S.U. Tg. Mureș (baschet), 
C.S.U. Tg. Mureș și Școala spor
tivă Tg. Mureș (volei). Totodată, 
echipa feminină de handbal Mu
reșul Tg. Mureș va juca la Si
ghișoara, iar componenții secției 
de box de la A.S. Armata Tg. 
Mureș vor participa la o gală 
programată la Reghin.

De menționat că secția de 
fotbal a Â.S. Armata Tg. Mu
reș (divizia A) a hotărît ca 50 
la sută din încasările de la me
ciul pe care îl va susține acasă 
cu S.C. Bacău să fie depuse în 
Contul solidarității și al ome
niei.

★ ‘
Sportivii gălățeni s-au ală

turat celorlalți cetățeni ai mu
nicipiului prezentîndu-se la o- 
ficiile C.E.C., pentru a depune 
în „Contul 1977". în acest ca
dru se înscriu asociațiile spor
tive Ancora, Voința și Cons
tructorul. De asemenea, acti
viștii de la clubul Dunărea au 
hotărît ca să sprijine acțiunea 
de întrajutorare a celor afectați 
de cutremur șl refacerea zone
lor calamitate prin donarea lu
nară a retribuției pe o zi. lu
nar pînă la sfîrșitul anului.

Apreciind că întîlnirile ul
timei etape nu mai pot influ
ența clasamentul final al cam
pionatului republican de baschet 
masculin, federația de speciali
tate a decis ca etapa - respec
tivă să nu se mai dispute. Ca 
urmare, clasamentul ediției 
1976—1977 a campionatului țării 
are următoarea înfățișare :

GRUPA 1—6
1. DINAMO 29 29 0 3068-2033 58
2. Steaua 29 26 3 2796-2140 55
3. „U« Cj-N 29 15 14 2454-2395 44

4- 5. Rapid 29 11 18 1998-2276 40
Farul Cța 29 11 18 2315-2668 40

6. I.C.E.D. 29 9 20 2294-2681 38

GRUPA 7—12
7. Poli Iași 29 17 12 2308-2282 46
8. U. Tim. 29 16 13 2488-2370 45
9. C.S.U. Bv. 29 14 15 2550-2615 43

10. Dinamo Or. 29 13 16 2262-2349 42
11. C.S.U. Gl. 29 9 20 2241-2507 38
12. I.E.F.S. 29 4 25 2100-2558 33

La 22 martie, la Brăila și Galafi

START ÎN „TURNEUL PE CATEGORII" LA BOX
Tradiționalul turneu pugilis

tic pe categorii de greutate se 
va disputa în orașele Brăila 
și Galați, cu începere de la 
22 martie, cînd vor avea loc 
și primele reuniuni elimina
torii.

Forurile pugilistice din ora
șele gazdă au luat toate mă
surile pentru a asigura compe
tițiilor condiții optime de în
trecere. La „Turneul pe cate
gorii” vor fi prezenți unii din
tre cei mai buni boxeri ai 
țării, printre care campioni re
publicani și medaliați ai ma
rilor competiții internaționale.

La Brăila se vor întrece bo
xerii de la categoriile muscă, 
pană, ușoară, mijlocie mică și 
semigrea, iar la Galați cei de 
la semimuscă, cocoș, semiușoară, 
semimijlocie, mijlocie și grea.

Printre protagoniști se vor 
afla F. Ibrahim, N. Robu, D. 
Burdihoi, Șt. Băiatu (muscă), 
Gh. Ciochină, M. Ploieșteanu, 
C. Buzduceanu, J. Vancea, N, 
Buteseacă (pană). I. Budușan, 
FI. Ghiță, Ad. Guțu, Gh. Si-

ACTUALITATEA IN FOTBAL
MÎINE — PRIMA ETAPÂ A RETURULUI 

ÎN DIVIZIILE A Șl B
După cum s-a mai anunțat, miine se vor disputa jocurile pri

mei etape a returului în Diviziile A și B. Vor avea loc toate me
ciurile cu excepția celor din București care vor fi reprogramate 
pentru o dată ce se va anunța ulterior. Partidele aminate sînt 
următoarele : Dinamo - Politehnica Timișoara, Sportul studen
țesc — Corvinul Hunedoara (Divizia A) și Metalul — Electropu- 
tere Craiova (Divizia B).

★
C.N.E.F.S. anunță prelungirea pînă la 31 martie a.c. a valabi

lității legitimațiilor de intrare la manifestările sportive, elibe
rate în anul 1976.

ARBITRII ETAPEI INAUGURALE A RETURULUI
DIVIZIA A

F. C. CONSTANȚA — STEA
UA : O. Anderco — I. Taar 
(ambii din S. Mare), V. Catană 
(Cărei)

SPORT CLUB BACĂU — 
U.T.A. : M. Buzea — G. Fodor, 
D. Isăcescu (toți din București).

JIUL PETROȘANI — F.C.M. 
GALAȚI : F. Coloși — N. 
Gheorghe, A. Ianuș (toți din 
București)

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— PROGRESUL BUCUREȘTI : 
I. Rus — A. Szilaghi (ambii 
din Tg. Mureș), I. Vințan (Si
biu)

F. C. ARGEȘ — A.S.A. TG. 
MUREȘ : C. Petrea — I. Puia, 
C. Ioniță I (toți din București).

F.G.M. REȘIȚA — POLITEH
NICA IAȘI : C. Dinulescu —

ANUNȚ
Angajăm, temporar, 

șofer pentru autoturism, 
de preferință pensionar, 
pentru program zilnic 
de 10 ore, cu retribuție 
corespunzătoare.

Doritorii se vor adresa 
administrației ziarului, 
din strada Vasile Conta 
16, etaj IV, camera 88, 
tel. 12.35.60.

Dinamo București a cucerit 
titlul de campioană națională ; 
C.S.U. Galați și I.E.F.S. au re
trogradat în Divizia B.

Dinamo București, echipă 
pregătită de antrenorul emerit 
Dan Niculescu, a devenit cam
pioană pentru a 15-a oară (a 
10-a oară consecutiv !>. Pentru 
prima dată în istoria baschetu
lui din țara noastră Dinamo a 
izbutit performanța de a în
cheia întrecerea neînvinsă ! în 
cursul celor 29 de partide au 
fost utilizați următorii jucători : 
Radu Diaconescu — căpitanul 
echipei, Gheorghe Novac, Va- 
sile Popa, Dan Niculescu, Dan 
Georgescu, Mircea Chivulescu, 
Lucian Ivasccnco, Ion Uglai, 
Mihai Caraion, Gabriel David, 
Cristian Fluturaș, Marian Bra- 
boveanu.

mion (ușoară), Al. Tîrboi, D. 
Cimpoeșu, D. Bubă, C. Cio
chină (mijlocie mică), D. Micu, 
Fr. Luxemburger, Z. Lăcătuș, 
I. Turcu, T. Pîrjol (semigrea) 
— _ la Brăila, T. Ghinea, N. 
Șeitan, P. Cozma (semimuscă),
M. Donciu, Șt. Duminică, M. 
Tone, N. Popa, D. Condurat, 
D. Dorobanțu (cocoș), I. Mantu, 
Tr. Georgea, C. Ștefanovici, I. 
Adam, Gh. Ilie (semiușoară), 
V. Cicu, C. Hajnal, T. David,
N. Nichitov, I. Sala, Al. Pod- 
gorcanu, C. Hoduț, I. Tîrîlă, 
D. Bute (semimijlocie), I. Ră- 
ducu, S. Tîrîlă, N. Vișan, A. 
Crișan (mijlocie), V. Lehăduș, 
V. Croitoru, G. Axente, C. Vă- 
ran, I. Giurcă (grea) — la 
Galati.

Valoarea întrecerilor crește 
odată cu dorința boxerilor de 
a intra în atenția selecționeri
lor pentru viitoarele dispute 
internaționale.

încasările realizate vor fi 
depuse în „Contul 1977”.

Paul IOVAN

V. Ivanovici, Al. Ioniță (toți 
din București)

F. C. BIHOR — RAPID : 
R. Șerban — V. Ciocîlteu, V. 
Gheorghe (toți din Craiova)

DIVIZIA B
SERIA I

Gloria Buzău — Petrolul Ploiești : 
N. Georgescu (București).

C.S.U. Galați — Relonul Săvinești: 
C. Ignat (București)

OF.R. Pașcani — Oltul Sf. Gheor
ghe : I. Pop (București) x

F.C. Brăila — C.S.M. Borzești : T. 
Andrei (Si’biu)

Metalul Plopeni — Olimpia Rm. 
Sărat : N. Suda (București)

Unirea Focșani — Celuloza Căiă-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
La 20 martie 1977 se organi

zează o nouă Tragere excep
țională Pronoexpres.

Se atribuie : autoturisme
„Dacia 1300“ și „Skoda S 100”, 
excursii în U.R.S.S., în Ceho
slovacia, în Bulgaria, Grecia și 
Turcia, precum și premii în 
bani — fixe și variabile.

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 9 MARTIE 1977

EXTRAGEREA I : Cat. 1 : 1 va
riantă 10% (autoturism Dacia 1300); 
cat. 2 : 1 variantă 10% a 27.974 
lei ; cat. 3 : 2,75 a 10.172 lei ; 
cat. 4 : 25,10 a 1.115 lei ; cat. 5;

i NOUL PROGRAM
AL COMPETIȚIILOR

DE BASCHET
• ÎN DIVIZIA A LA BAS

CHET FEMININ cele șapte e- 
țape rămase să se desfășoare in 
cadrul returului vor avea loc 
sub formă de turnee (cu 
jocuri simple) la Cluj-Napoca 
(19—22 martie) și la Oradea 
(25—27 martie). Deoarece tur
neul final a fost anulat, cla
samentul campionatului națio
nal va fi alcătuit după turneul 
de la Oradea • ÎN DIVIZIA 
ȘCOLARĂ ȘI DE JUNIORI, 
ultima etapă a returului și cele 
șapte etape ale turului 3 se vor 
disputa în cadrul unui singur 
turneu, cu opt etape, pe par
cursul a patru zile (două par
tide pe zi) : 29 martie — 1
aprilie. Turneele vor avea loc 
în următoarele localități (în 
ordinea seriilor) : masculin :
Tg. Mureș, Timișoara, Pitești, 
Botoșani ; feminin : Satu Măre, 
Oradea, București, Bacău. Ul
tima clasată în fiecare serie va 
retrograda ; primele două cla
sate vor lua parte la turneele 
finale programate între 28 a- 
prilie și 2 mai, Ia Constanța.

ȘTIRI DIN SCRIMĂ
în calendarul competițional 

al federației de scrimă au in
tervenit următoarele schimbări: 
amînarea campionatelor de co
pii pentru 3-4 septembrie, la 
Tg. Mureș ; campionatele na
ționale individuale de sabie — 
la 17 aprilie, la Iași, de spadă 
— la 30 aprilie, la Brașov, la 
floretă feminin — la 13 mai. la 
Constanța și la floretă mascu
lin — la 6 mai la Oradea. Eta
pa I din cadrul Diviziei na
ționale A la floretă feminin a 
fost reprogramată pentru 14—15 
mai la Constanța, iar cea de 
floretă masculin pentru 7—8 
mai, la Oradea. Au fost a- 
nulate etapele a Il-a din 
cadrul Diviziilor naționale A 
de spadă (ce urmau să se des
fășoare la 29-30 aprilie) și sa
bie (ce trebuiau să aibă loc la 
7-8 mai) precum și etapa I a 
campionatului pentru echipe de 
tineret (ce trebuia să aibă loc 
între 23—26 iunie).

roși : C. Ioniță l| (București)
C.S.M. Suceava — Portul Constan

ța : T. Istrate (București)
Ceahlăul P. Neamț — Minerul Gura 

Humorului : I. Urdea (București)
Prahova Ploiești — Victoria Tecuci s 

Gh. lan eseu (Brașov)

SERIA A H-A

Chimia Tr. Măgurele — Tehnometal 
Buc. : C. Pîrvu (Brăila)

Chimica Tirnăveni — Steagul roșu 
Brașov : V. Tătar ('Hunedoara)

Flacăra Automecanica Moreni — 
Metalurgistul Cugir : V. Murgășan 
(București)

C.S. Tîrgoviște — S.N. Oltenița 8 
N. Raab (Cîmpia Turzii)

F.C.M. Giurgiu — Șoimii Sibiu : 
N. Rai nea (Bîrlad)

Dinamo Slatina — Unirea Alexan
dria : Gh. Ispas (Constanța)

Tractorul Brașov — Chimia Rm, 
Vilcea : C. Szilaghi (Ba’ia Mare)

Nitramonia Făgăraș — Voința Bucu
rești : V. Popovici (Botoșani)

SERIA A IU-A

Mureșul Deva — Minerul Lupeni : 
Al. Avram eseu (Ploiești)

Dacia Orăștie — Industria sîrmei 
C. Turzii : C. Man ușa ride (Bucu
rești)

Olimpia S. Mare — „U“ Cluj-Na- 
poca : R. Ștîncan (București)

Gloria Bistrița — C.F.R. Timișoara: 
M. Fediuc (Suceava)

C.I.L. Sighet — Minerul Cavnic : 
O. Streng (Oradea)

U.M. Timișoara — F.C. Baia Mare: 
M. Popescu ('București)

C.F.R. Cluj-Napoca — Victoria Că- 
lan : M. Moraru (Ploiești)

Sticla Turda — Armătura Zalău :
I. Roșoga (București)

Rapid Arad — Aurul Brad : Gh. 
Jucan (Mediaș)

47.90 a 584 lei ; cat. 6: 2.050,65 a 
40 lei.

Report la categoria 1 : 47.354
lei.

EXTRAGEREA a II-a: Cat. A : 
1 variantă 50% a 48.908 lei și 2 
variante 10% a 9.782 lei ; cat. B: 
31,20 a 728 lei ; cat. C : 29,05 a 
782 lei ; cat. D : 1.276,60 a 60 lei.

AMBELE EXTRAGERI: Cat. E; 
73,65 a 200 lei ; cat. F : 1.492,45 
a 40 lei.

Autoturismul „Dacia 1300" a 
revenit participantului IOSEF 
GHEORGHE din Sibiu, iar cîști- 
gul în valoare de 48.908 lei, lui 
FERENCZI ȘTEFAN din com. Li
vada, județul Satu-Mare.



M. SIMON BOXEAZA CU P. HUSSING 
IN MECIUL DE LA HANOVRA

HANOVRA, 14 (Agerpres). 
— Reprezentativa de box a 
R.F. Germania se pregătește 
intens în vederea meciului pe 
care-1 va susține, la 18 martie, 
la Hanovra, cu echipa Româ
niei. După cum s-a mai anun
țat, în cadrul meciului sînt 
prevăzute 10 întîlniri. Nu vor 
avea loc partide la categoriile 
semimuscă și muscă, în schimb 
se vor disputa două întilniri 
la categoria semiușoară. Cu

LIDERI NESCHIMBAȚI

IN „CUPA MONDIALA» LA SCHI
„Cupa Mondială” la schi a 

programat pe pîrtia de la Hea
venly Valley (California) două 
probe masculine de coborîre. 
în prima, victoria a revenit 
austriacului Josef Walcher — 
1:36,64, iar cea de-a doua a 
fost cîștigată de coechipierul 
său Bartl Gensbichler, cu timpul 
de 1:46,91.

în cursa feminină de cobo
rîre, pe primul loc s-a situat 
Brigitte Totschnig-Habersatter 
(Austria) — 1:41,0, secundată de 
Evi Mittermaier (R. F. Ger
mania) — 1:41,55.

în urma acestor rezultate, si
tuația în clasamentele generale 
ale „Cupei Mondiale” se pre
zintă astfel : individual mascu
lin : 1. Ingemar Stenmark (Sue
dia) — 239 p ; 2. Franz Klam
mer (Austria) — 203 p ; 3.
Klaus Heidegger (Austria) — 
184 p : individual feminin : 1. 
Liese-Marie Morerod (Elveția) — 
294 p ; Anncmaric Proll-Mo- 
ser — 238 p ; 3. Monika Ka-

fCHIPA DE POLO A FOMÂNITI 
JOACĂ IA RIO DE JANEIRO

La invitația Confederației 
sporturilor din Brazilia, echipa 
de polo a plecat ieri la Rio de 
Janeiro, pentru a participa la 
un turneu internațional în zi
lele de 17, 18 și 19 martie. Au 
făcut deplasarea D. Spînu și 
FI. Slăvei — portari, C. Rusu, 
Cl. Rusu, V. Rus, A. Nastasiu, 
I. Slăvei, D. Popescu, A. Scher- 
van, L. Răducanu și I. Fejer în
soțiți de antrenorii Anatol 
Grințescu, Ștefan Kroner și ar
bitrul internațional Cornel 
Mărculescu, 

TELEX • TELEX • TELEX

mare interes este așteptată aici 
în special evoluția campionu
lui european Simion Cuțov și 
a greului Mircea Simon, meda
liat cu argint la J.O. de la 
Montreal. Deoarece în echipa 
vest-germană titularul la cate
goria grea Franz Hofbauer s-a 
accidentat la antrenamente, el 
a fost înlocuit cu cunoscutul 
internațional Peter Hussing, 
care cu acest prilej va susține 
ultimul meci al carierei sale 
sportive.

serer (Austria) — 204 p ; pe 
națiuni (masculin plus femi
nin) : 1. Austria — 1 660 p ; 2. 
Elveția — 995 p ; 3. Italia — 
554 p.

TURNEUL DE SAH »
BELGRAD, 14 (Agerpres). —
Turneul internațional feminin 

de șah de la Belgrad a conti
nuat cu reluarea partidelor în
trerupte. Maestra româncă Ger
trude Baumstark a obținut re
miza atît în partida cu Konar- 
kovska, cit șl în cea cu Pe
trovich Alte rezultate: Garcia— 
Dekici 0—1 ; Levitina — Ko- 
narkovska 1—0 ; Pihailici — 
Petrovici 1—0; Pihailici — Stad
ler 0—1.

în clasament, după șase run
de, conduce Ivanka — 41/,, ur
mată de Levitina și Gheorghie-

CAMPIONATUL
MONDIAL DE HOCHEI

La Tokio, în Campionatul 
mondial de hochei pe gheață 
(Grupa B) selecționata Poloniei 
a învins cu scorul de 7—3 (2—1, 
4—0, 1—2) echipa Norvegiei, iar 
formația R. D. Germane a în
trecut reprezentativa Ungariei 
cu 9—2 (3—1, 0—0, 6—1).

La Copenhaga au continuat 
meciurile campionatului mondi
al de hochei pe gheață (gru
pa C). Iată rezultatele înregis
trate : Italia — Belgia 21—1 
(5—0, 8—0, 8—1) ; Franța — An
glia 6-3 (3—1, 1—1, 2—1) ; Bul
garia — Spania 14—2 (3—0, 5—1, 
6-1).

Bilanțul C.E. de atletism

PATRU RECORDURI MONDIALE ÎN SALA DE IA SAN SEDASTIAN
A 8-a ediție a campionatelor 

europene de atletism în sală, 
desfășurate sîmbătă și dumini
că la San Sebastian, în Spania, 
au oferit statisticienilor posibi
litatea de a consemna unele 
modificări pe tabelele de re- 
corduri-indoor, iar iubitorilor 
atletismului, în plus, le-au ofe
rit și cîteva subiecte de co
mentarii.

începînd de duminică, pe 
tabloul de recorduri mondiale 
figurează cîteva performanțe 
și nume noi. Astfel, în finala 
cursei feminine de 400 m Ma
rita Koch (R.D. Germană) a a- 
coperit cele două ture de pistă 
în timpul de 51,14 s, cu 43 de 
sutimi de secundă mai repede 
decît la precedentul său record, 
în urmă cu cîteva săptămîni. 
Compatriotul ei Thomas Mun- 
kelt a devenit campion euro
pean la 60 m garduri și tot
odată recordman' al lumii cu 
performanța de 7,62. Cursele 
de 800 m au fost dominate de 

DE LA BELGRAD
va — 31/? (o partidă mai puțin 
jucată), Baumstark, Veroczi și 
Hartston — 31/, p.

MECIURILE CANDIDAȚILOR
Meciul pentru turneul can- 

didaților la titlul mondial de 
șah dintre marii maeștri Boris 
Spasski și Vlastimil Hort a 
continuat la Reykjavik cu par
tida a șaptea, încheiată remiză 
după 28 de mutări. Scorul în 
acest meci este favorabil cu 
4—3 lui Boris Spasski.

★
La Rotterdam, cea de-a 

șaptea partidă dintre marii 
maeștri Lajos Portisch (Unga
ria) și Bent Larsen (Dane
marca) a fost amînată la soli
citarea lui Portisch, care 
este suferind. Marele maestru 
maghiar conduce cu 4—2.

FLORfTISTELE SOVIETICE 
ÎN „TROFEUL MARTINI»
ROMA, 14 (Agerpres). — Cea 

de-a 12-a ediție a competiției 
internaționale feminine de flo
retă dotată cu „Trofeul Mar
tini” s-a încheiat la Torino cu 
succesul scrimerei sovietice 
Elena Belova. învingătoarea a 
totalizat in turneul . final 5 
victorii, fiind urmată de Olga 
Pavlenko (U.R.S.S.) — 3 vic
torii, Brigitte Ortel (R.F. Ger
mania), Leila Giliazova și Va
lentina Nikonova (ambele 
U.R.S.S.) — cite 2 victorii. 

reprezentanții Marii Britanii. 
La bărbați a cîștigat Sebastian 
Coe cu 1:46,5 — record mon
dial, iar la femei campioana 
continentală Kathrina Coleb
rook, cu 2:01,1 a egalat recor-

Atleta cehoslovacă Jarmila 
Nygrynova, noua campioană eu
ropeană de sală la sărituira in 

lungime.

dul lumii pe această distanță, 
în aceeași ordine de idei, me
rită a fi consemnat și faptul 
că multiplului campion sovie
tic Valeri Borzov i-au lipsit

PE TERENURILE DE TENIS
• La Lakeway (Texas) au 

luat sfîrșit întrecerile primei 
grupe preliminare a „Cupei 
campionilor” la tenis. Victoria 
a revenit asului australian Ken 
Rosewall (42 ani), care l-a în
trecut în finală cu 6—2. 6—2 
pe americanul Eddie Dibbs. în 
continuare. Rosewall urmează 
să-1 întîlnească, în finala com
petiției, pe cîștigătorul grupei 
a doua, ale cărei întreceri se 
vor desfășura între 7 și 10 
iulie.

• Turneul de la Hampton 
(Virginia) a fost cîștigat în 
mod surprinzător de jucătorul 
american Sandy Mayer. Evo- 
luînd excelent, în finală, el l-a 
învins cu 4—6, 6—3, 6—2, 1—6, 
6—3 pe unul dintre favoriți, 
compatriotul său Stan Smith.

• Tînăna tenismană engleză 
Sue Barker, în vîrstă de 20 de 
ani, a terminat învingătoare în 
turneul internațional feminin 

numai două sutimi de secun
dă pentru a egala recordul 
probei de 60 m !

Competiția de la San Sebas
tian a prilejuit și cîteva sur
prize de proporții. Cea mai' 
mare dintre ele ne apare vic
toria islandezului Hrein Hall- 
dorsson, campion la aruncarea 
greutății cu 20,59 m, un atlet 
cu o statură de colos. Anul 
trecut, la J.O., cu 18,93 m, el 
nu obținuse codificarea în con
cursul de la Montreal. Suc
cesul lui se adaugă, peste ani, 
celor repurtate de conațio
nalul său Huseby, campion eu
ropean în 1946 și 1950, la Oslo 
și, respectiv, la Bruxelles. Vic
toria italiencei Sara Simeon! 
la înălțime este o consecință 
logică a faptului că Roși Ac
kermann, accidentată, a fost 
constrînsă să abandoneze la 
1,80 m. Oricum, succesul Sarei 
Simeonî și mai ales rezultatul 
de 1,92 m demonstrează că me
dalia de argint de la Montreal 
n-a fost cîtuși de puțin o în- 
tîmplare.

Săritura în înălțime bărbați 
a revenit campionului olimpic 
Jacek Wszola cu 2,25 m, dar 
după mari emoții (la 2,16 m a 
trecut din a treia încercare, ca 
și la 2,19 m !). El a fost ur
mat de Rolf Beilschmidt 
(R.D.G.), Rund Wielard (Olan
da) și Ahlmen (Suedia) toți cu 
2,22 m.

în clasamentul pe țări, pri
mul loc a fost ocupat de 
R.D. Germană, cu 4 medalii de 
aur, 4 de argint Și 2 de bronz. 
Pe locurile următoare : U.R.S.S. 
(3—3—0), Anglia (3—2—0) și 
R.F. Germania (2—2—0).

care a avut loc Ia Dallas (Te
xas). în finală. Barker a dis
pus cu 6—1, 7—6 de ameri
canca Terry Holladay, obținînd 
pentru a doua oară consecutiv 
victoria în acest important tur
neu, din cadrul circuitului 
„Virginia Slims".
• Selecționata S.U.A. a cîș

tigat cu 7—0 tradiționalul meci 
„indoor” cu echipa Australiei, 
desfășurat la Hartford. În ul
timele partide : Connors — 
Roche 6—4, 7—5 ; Stockton — 
Alexander 7—5, 7—5 ; Tanner, 
Riessen — Emerson, Edmond
son 6—3, 6—1.
• Finala campionatului eu

ropean de juniori (18 ani), des
fășurată în orașul italian Vitto
rio Veneto între selecționatele 
Franței și Cehoslovaciei s-a în
cheiat cu scorul de 5—0 în fa
voarea echipei franceze. Pentru 
locul 3 : Italia — Olanda 3—2.

ATLETISM • în cadrul unui 
concurs „indoor” la Detroit 
(Michigan), recordmanul ke- 
nyan Waigwa a cîștigat cursa 
de o milă, în 3:58,9. în proba 
de săritură cu prăjina, austra
lianul Baird — 5,28 m l-a în
trecut pe americanul Beli, cla
sat pe locul doi cu același re
zultat. Alte rezultate : 60 y — 
Edmond (S.U.A.) 6,12 ; 2 mile 
— Rene (Kenya) 8:24,83 ; înăl
țime — Joy (Canada) 2,21 m.

BOX • în orașul Karlovy 
Vary s-a disputat meciul din
tre echipele de juniori ale 
Cehoslovaciei și R. D. Ger
mane. Oaspeții au repurtat vic
toria cu scorul de 20—2.

CICLISM • Cea de a 4-a 
etapă a cursei Paris — Nisa 
(St. Etienne — Romans, 195 
km) a fost cîștigată de olan
dezul G. Knetemann în 4 h 49:28. 
Lider se menține belgianul 
Freddy Maertens, urmat la 9 
sec de vest-germanul Thurau. 
• După disputarea a două e- 
tape în clasamentul general al 
„Cursei celor două mări”, care 
se desfășoară în Italia, conduce 
rutierul belgian Roger de Vlae- 
minck, urmat de italienii Alfie 
Vandi — la 2 sec și Francesco 
Moser — la 6 sec. Etapa a 
doua (Cassine — Paglieta, 242 
km) a revenit lui Roger de 
Vlaeminck, în 6 h 34:10.

GIMNASTICA • La Madison 
Square Garden din New York, 
în concursul feminin pentru 
„Cupa Americii”, primul loc a 
revenit lui Cathy Johnson 
(S.U.A.) cu 38,50 p, urmată de 
Donna Turnbull (S.U.A.) cu 
37.95 p și de canadianca Karen 
Kelsall cu 37,35 p, la egalitate 
cu maghiara Marta Egervari. 
La masculin, victoria a reve
nit japonezului Mitsuo Tsuka- 
hara cu 56,80 p, urmat de Kurt 
Thomas (S.U.A.) 56,70 p și 

Toshiomi Nishikii (Japonia) — 
56,35 p.

HANDBAL • La Miinchen, 
întîlnirea amicală dintre selec
ționatele masculine ale R. F. 
Germania și U.R.S.S. a reve
nit handbaliștilor vest-germani 
cu scorul de 18—16 (10—8).
Principalii realizatori au fost 
Brand și Spengler care au în
scris cite 4 goluri, respectiv 
Maksimov — 5 goluri. Partida 
a fost condusă de arbitrii ro
mâni Vasile Sldea și Pândele 
Cîrligeanu.

NATAȚIE • în campionatele 
Olandei (bazin de 25 m), Enith 
Brigitha a stabilit cea mai 
bună performanță mondială în 
proba feminină de 100 m li
ber — 55,30. Alte rezultate : 
200 m spate — Eefting 2:09,82 ; 
200 m delfin — Woutering 
2:06,48 ; 200 m spate (f) —
Diane Edelijn 2:20,99 ; 200 m 
delfin (f) — Enith Brigitha
2:18,59.

SCHI • Proba de sărituri de 
la trambulină din cadrul festi
valului de la Holmenkollen 
(Norvegia) a fost cîștigată de 
Aleksei Borovițin (U.R.S.S.), cu 
262,9 p (sărituri de 96,5 și 95 
m). Pe locurile următoare s-au 
clasat Thomas Meisinger (R.D.G.) 
— 251,8 p, Walter Steiner (El
veția) 250,4 p și Iuri Ivanov 
(U.R.S.S.) — 243,3 p. CUrsa
masculină de 50 km s-a înche
iat cu victoria schiorului sue
dez Thomas Magnusson — 
2 h 51:34,5. Au urmat norvegia
nul Ivo Formo — 2 h 56:57,4 și 
finlandezul Juha Mieto — 
2 h 57:04,9.

ȘAH • După penultima 
rundă a' turneului de la Kecske
met (Ungaria), conduc Barczay 
(Ungaria) și Vogt (R.D.G.), cu 
cîte 7 p, urmați de Hazay, Fa- 
rago (ambii Ungaria) — cîte 
6 P.

IN PRELIMINARIILE C. M.
în grupa 1 a zonei Americii 

de Sud, echipa Braziliei a dis
pus cu 1—0 (0—0) de Paraguay, 
la Assunăon. Golul victoriei a 
fost marcat de Paulo Cesar 
(min. 59). Noul antrenor Coutin
ho a apelat la unii jucători con- 
sacrați care s-au comportat la 
înălțimea așteptărilor. Iată e- 
chipa aliniată de brazilieni : 
Lcao — Ze Maria (Marco An
tonio), Carlos Alberto, Pereira, 
Marinho, Falvao, Toninho, Ce- 
reze, Rivelino, Roberto, Paulo 
Cesar. înaintea ultimului meci 
(Brazilia — Paraguay, la 20 
martie), clasamentul se prezin
tă astfel :
1. Brazilia
2. Paraguay
3. Columbia

32107-05
3 1 t 1 2-2 3
4 0 2 2 1-0 2

Astfel, Brazilia se poate con
sidera calificată în turneul fi
nal al zonei.

în grupa a 2-a a acestei zo
ne, la La Paz : Bolivia — Ve
nezuela 2—0 (2—0). Au mar
cat : Jimenez (min. 17) și Gon- 
gora (min. 42). Și echipa Bo- 
liviei poate fi considerată cali
ficată în turneul final al zonei 
(indiferent de ultimele două 
partide : la 17 martie, Uruguay 
— Venezuela și la 27 martie, 
Uruguay — Bolivia). Iată clasa
mentul :
1. Bolivia
2. Uruguay
3. Venezuela

3 3 0 0 5-1 0
2 0 111-21
3 0 1 2 2-5 1

în grupa a 3-a, favorită este
Peru,

în continuare, în turneul fi
nal al zonei vor juca probabil 
Brazilia, Bolivia și Peru, ur- 
mînd ca primele două în cla
samentul final să se califice 
pentru turneul celor 16, în Ar
gentina. A 3-a clasată va sus
ține un meci de baraj (tur-re- 
tur) cu echipa clasată pe pri
mul loc în grupa a 9-a din 
Europa (U.R.S.S., Ungaria sau 
Grecia).
• în preliminariile Cupei Afri

cii : R.A. Egipt — Tunisia 2—2; 
Kenya — Algeria 2—1 ; Senegal 
— Togo 2—1.

CAMPIONATE
R. D. GERMANA (etapa 18). 

în derbyul campionatului. Dy
namo Dresda a dispus, la Jena, 
de F.C. Carl Zeiss cu 2—0 și a 
trecut în fruntea clasamen
tului. Alte rezultate : Vor warts 
Frankfurt pe Oder — Rotweiss 
Erfurt 2—0 ; F.C. Magdeburg— 
Vismut Aue 1—0 ; Dynamo Ber
lin — Stahl Riesa 2—0 ; Chemie 
Halle — F.C. Lokomotive Leip
zig 2—1. Primele clasate :

1. Dynamo Dresda
2. Zeiss Jena
3. Dynamo Berlin

18 11 3 4 44-22 25
18 10 4 4 34-19 24
18 11 1 0 33-19 23

BULGARLk (etapa 18) : Sla
via Sofia — Ț.S.K.A. 1—0 ! ; A- 
kademik Sviștov — Lokomotiv 
Sofia 2—0 ; Sliven — J.S.K. 
Spartak 1—1 ; Marek — Trakia 
1—0 : Dunav Ruse — Minior 
Pemik 1—0 ; Akademik Sofia 
— Beroe Stara Zagora 4—1 ; 
Meciul Botev Vrața — Levski 
Spartak a fost amînat. Primele 
clasate :

1. Ț.S.K.A. Sofia 18 10 5 3 31-15 25
2. Levski Spartak 17 9 6 2 35-18 24
3. Slavic 18 9 6 3 34-21 24
4. Marek 18 9 6 3 31-21 24

UNGARIA (etapa 19) : Uj-
pești Dozsa — Zalaegerszeg 3-6; 
Vasas — Tatabanya 2—1 ; 
M.T.K. — Dunaujvăros 2—1 ; 
Ferencvâros — Dorog 5—0 ; Vi
deoton — Honved 3—3 ; Gyor
— Seghedin 3—0 ; Szombathely
— Kaposvăr 1—0 ; Diosgyor — 
Csepel 2—0 ; Salgotarjăn — Be- 
kesesaba 1—0. Primele clasate :
1. Ujpesti Dozsa 19 15 1 3 55-23 31
2. Ferencvâros 19 13 4 2 50-17 30
3- Vasas 1» 13 1 5 55-26 27

POLONIA (etapa 18) : Gor- 
nik Zabrze — Stal Mielec 3—0; 
Legia Varșovia — Szombierski 
Bytom 2—1 ; Pogon Szczecin— 
Ruch Chorzow 1—1 ; Arka Gdy
nia — L.K.S. Lodz 0—0. Pri
mele clasate :
1. L.K.S. Lodz
2. Pogon Szczecin
3. Slash Wroclaw

18 9 8 1 27-12 20
18 9 0 3 22-19 24
18 9 4 5 20-25 22

BELGIA (etapa 25) : Ware
gem — F.C. Liege 3—0 ; Osten
de — Racing White Molenbeek 
2—3 ; Standard Liege — Me
chelen 4—0 ; Lokeren — An
vers 0—2 ; Beerschot — Cercle 
Bruges 1—1 ; Anderlecht—Kor- 
trijk 2—0 ; F.C. Bruges — Win
terslag 1—0. Primele clasate:
1. F.C. Bruges 25 14 5 4 50-22 37
2. Molenbeek 25 14 7 4 41-27 35
3. Anderlecht 25 13 0 5 54-30 32

SPANIA (etapa 26): Santan
der — Real Sociedad 2—1 ; Real 
Madrid — Celta Vigo 0—0 ; Ma
laga — Valencia 0—1 ; Athletic 
Bilbao — Burgos 3—0 ; C.F. 
Barcelona —■ Sevilla 3—3 ; Her
cules — Atletico Madrid 2—1 ; 
Las Palmas — Espanol Barce
lona 5—0 Primele clasate •
1. Atletico Madrid 20 14 7 5 40-24 35
2. C.F. Barcelona 20 13 7 6 54-28 33
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