
ln ziua de 14 martie a.c. a avut Ioc, sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
o nouă ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv apreciază că in urma muncii in
tense desfășurate de unitățile forțelor armate ți ale Ministerului 
de Interne, de gărzile patriotice, de tineret ți numeroși oameni 
ai muncii, acțiunea de degajare a ruinelor marilor clădiri pră
bușite in zona centrală a Capitalei a fost incheiată.

De asemenea, se desfășoară in condițiuni bune activitatea 
de identificare a avariilor mari produse de cutremur ți de con
solidare a clădirilor grav afectate. Ținind seama de importanța 
si răspunderea deosebită a acestei acțiuni, a fost constituit un 
colectiv, alcătuit din specialiști de inaltă calificare, care coordo
nează elaborarea soluțiilor de consolidare a clădirilor și dă 
indicații pentru trecerea la executarea lucrărilor corespunzătoare.

Comitetul Politic Executiv a hotărit ca un asemenea colectiv 
să fie trimis și in municipiul Craiova pentru a se pronunța 
asupra modului de consolidare a marilor imobile vechi din cen
trul orașului, urmind ca, dacă ți în alte localități se ridică astfel 
de probleme, să se procedeze în mod similar.

Comitetul Politic Executiv apreciază că, in momentul de față, 
sarcina esențială este consolidarea rapidă a principalelor clădiri 
avariate de cutremur. In acest scop s-a hotărit întărirea colec
tivelor care au lucrat ți lucrează la consolidarea provizorie a 
edificiilor, astfel ca ele să poată continua munca pentru con
solidarea • ți repararea definitivă, intr-un timp cit mai scurt, a 
clădirilor respective.

Comitetul Politic Executiv a hotărit concentrarea tuturor for
țelor materiale ți umane ale întreprinderilor de construcții ți 
reparații, atit din Capitală, cit ți din alte județe, la acțiunea 
de consolidare ți reparare a blocurilor mari din București, in 
care locuiesc mii de cetățeni, pentru a se crea condiții ca aceștia 
să se reintoarcă, intr-un timp cit mai scurt, in apartamentele 
pe care le-au evacuat. Numai după ce se va încheia această 
activitate, unitățile întreprinderilor de construcții și reparații vor 
putea trece să lucreze și la clădirile mai mici sau la locuințele 
individuale.

Pentru a se putea efectua cit mai repede uriașul volum de 
reparații pe care il impune lichidarea tuturor avariilor suferite 
de locuințele din Capitală, ca și din alte localități, este absolut 
necesar ca cetățenii înșiși să participe nemijlocit, cu toate forțele, 
la punerea la punct a apartamentelor in care locuiesc. Este o 
cerință arzătoare pe care trebuie să o înțeleagă în modul cel 
mai responsabil fiecare cetățean, deoarece de aceasta depinde 
înlăturarea cit mai grabnică a urmelor cutremurului ți norma
lizarea vieții in toate localitățile.

De asemenea, așa cum s-a mai indicat, colectivele minis
terelor, ale altor instituții publice, ale unităților comerciale ți ale 
O.N.T. trebuie să organizeze formațiuni de lucru care, după
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CU PRIVIRE LA ÎNCETAREA STĂRII DE NECESITATE iN MUNICIPIUL 
BUCUREȘTI, PRECUM Șl ÎN UNITĂȚILE SISTEMULUI DE TELECOMUNICAȚII

Șl AL RADIOTELEVIZIUNII
Avînd în vedere că, pe baza hotărârilor și 

măsurilor stabilite de Comitetul Politic Executiv 
al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român pentru înlăturarea consecințelor cutremu
rului și a prevederilor Decretului prezidențial cu 
privire la instituirea stării de necesitate s-au asi
gurat — prin munca plină de abnegație ți de
votament a oamenilor muncii, a unităților mili
tare, formațiunilor gărzilor patriotice, tineretului.

a întregii populații - condițiile necesare pentru 
restabilirea cursului normal al vieții economico- 
sociale și în capitala țârii, decretez:

Articol unic. - Incepînd cu data de 15 martie 
1977 starea de necesitate, instituită prin Decretul 
prezidențial nr. 58/1977, încetează ți în muni
cipiul București, precum ți in unitățile sistemului 
de telecomunicații ți al Radioteleviziunii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România,

Comandant suprem al Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România
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orele de program, să asigure realizarea grabnică a lucrărilor de 
reparare a edificiilor respective.

Comitetul Politic Executiv a hotărit ca atit in Capitală cit 
ți in celelalte localități din țară să se treacă de îndată la 
evacuarea din subsolurile clădirilor a depozitelor de combustibil 
și de mărfuri și organizarea unor depozite speciale, pe categorii 
de produse ți bunuri. Pentru buna desfășurare a comerțului, 
magazinele vor fi aprovizionate de către depozitele centrale pen
tru un număr de citeva zile. De asemenea, s-a indicat să se 
treacă imediat la scoaterea din etajele superioare ale clădirilor 
a caselor de fier, fițetelor, arhivelor, bibliotecilor ți mașinilor de 
calcul ți mutarea lor în subsolul clădirilor, ce vor fi special 
amenajate Jn acest scop, prin măsuri de consolidare.

în legătură cu hotărirea adoptată anterior de a se interzice 
cu strășnicie orice fel de intervenții în structura imobilelor, Co
mitetul Politic Executiv a indicat să se oprească, de asemenea, 
orice fel de lucrări de instalare a aparatelor de aer condiționat 
în clădiri, cu atit mai mult cu cit asemenea cheltuieli nu se 
justifică în condițiile climei temperate a României.

In legătură cu refacerea fondului locativ afectat de cutre
mur, Comitetul Politic Executiv a stabilit măsuri suplimentare față 
de cele comunicate anterior. Ținind seama de faptul că și alte 
orașe, în afară de Capitală, au suferit avarii serioase, s-a stabilit 
suplimentarea planului de construcții de locuințe cu încă 10 000 
de apartamente pentru localități ca : Ploiești, Craiova, Roșiori de 
Vede, Alexandria, Buzău, Focșani, Tîrgovițte, Galați ți ’ altele, 
urmind ca realizarea lor să fie eșalonată pe timp de 2 ani. Așa 
cum s-a mai indicat, la munca pe șantiere trebuie să participe 
intens colectivele întreprinderilor și instituțiilor, fiecare în zonele 
în care urmează să fie repartizate locuințe pentru oamenii muncii 
din unitățile respective.

Pentru a se asigura condiții cit mai bune de exercitare a 
funcției de conducere a întreprinderilor și instituțiilor, precum
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Tovarășul 
secretar general 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
inspectat din nou, in cursul 
după-amiczii de 14 martie, mo
dul in care se desfășoară lucră
rile de reparații și consolidare 
a construcțiilor avariate, înde
plinirea celor stabilite in acest 
sens de conducerea de partid.

Secretarul general al partidu
lui a fost însoțit de tovarășa 
Elena Ceaușescu și de tovarășii 
Manea Mănescu, Ion Dincă și 
Iosif Uglar.

Secretarul general al partidu
lui a străbătut bulevardul Ma- 
gheru, Calea Victoriei, Splaiul In
dependenței, bulevardele Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, Petru Gro
za, Armata Poporului și Păcii, 
oprindu-se intr-o serie de 
puncte pentru a constata la fața 
locului progresele înregistrate 
în refacerea patrimoniului edi
litar al Capitalei.

De Ia o zi la alta, orașul iși 
recapătă tot mai mult înfăți
șarea sa' de altădată. Rănile 
sale au început să se cicatri
zeze, ruinele au fost îndepăr
tate în cea mai mare parte a 
punctelor afectate de năprazni- 
cul cutremur din 4 martie. Ima
ginea pe care o oferă astăzi Ca

Nicolae Ceaușescu, 
al Partidului

pitaia, Ia numai 10 zile de la 
seism, este rodul unei munci 
pline de abnegație și dăruire. 
Făcind din plin dovada înalte
lor calități morale ale poporului 
nostru, ostașii forțelor armate, 
lucrătorii Ministerului de Inter
ne, membrii gărzilor patrioti
ce, locuitorii Capitalei au în-

cheiat intr-un 
scurt degajarea 
lor imobile din 
lei năruite de 
oamenii muncii 
tr-un glas la chemarea condu-

termen foarte 
ruinelor mari- 
centrul Capita- 
cutremur. Toți 
au răspuns în-

(Continuare în pag. 2—3)

APORTUL DEVOTAT AL MIȘCĂRII SPORTIVE 
LA DEPUNERILE ÎN „CONTUL OMENIEI

DE LA CLUBUL STEAUA 500 000 LEI, 
PLUS VENITURI DIN COMPETIȚII

După ce în aceste zile de 
grele încercări, alături de cei
lalți ostași ai țării, și membrii 
clubului sportiv Steaua s-au 
aflat permanent pe frontul a- 
jutorării celor loviți de urmă
rile seismului, aflăm că acti
viștii și sportivii marelui club 
bucureștean, în rîndul cărora 
se află numeroși medaliați o- 
limpici, au hotărit să ofere din

retribuția lor „Contului omeniei" 
peste 500.000 Iei. De asemenea, 
se vor mai adăuga încă 500.000 
lei, prin depunerea fondurilor 
rezultate din organizarea de în
treceri cu prilejul aniversării a 
30 de ani de la înființarea clu
bului, a unor meciuri de fot
bal, handbal și a unei gale de 
box.

CONTRIBUȚII BĂNEȘTI Șl ORGANIZAREA 
A NUMEROASE ÎNTRECERI LA CLUBUL DINAMO
Contribuția personală a an- 

gajaților și sportivilor clubu
lui Dinamo este de 370 000 Iei. 
In afară de această sumă, no
tăm participarea la meciul de 
Ia Tîrgoviște, fondurile care vor 
fi realizate Ia meciul Dinamo 
— Politehnica Timișoara, din

prima etapă a returului, cele 
două jocuri de baschet cu 
Steaua, cele două jocuri de 
handbal de la Baia Mare ca
re urmează să se desfășoa
re în compania echipei Min- 
aur din localitate • S-a bo- 
tărît organizarea unei mari ga

le de box, în incinta clubului 
Dinamo, în momentul în care 
timpul o va permite ; la a- 
ccastă gală vor participa toate 
„vîrfurile" dinamoviste : Si- 
mion și Calistrat Cuțov, Paul 
Dobrescu etc. ; vor fi invitați 
boxeri fruntași din Capitală și 
din provincie.

ALTE DONAȚII 
ÎN CAPITALĂ

Angajații clubului sportiv 
„Olimpia" din Capitală au ho- 
tărît să depună retribuția lor 
pe o zi, în fiecare lună pînă la 
sfîrșitul anului, la „Contul 1977", 
fond inițiat pentru lichidarea 
pagubelor priainuite de cutre
mur De asemenea. încasările 
realizate din primele manifes
tări sportive ce vor fi organi-
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ACȚIUNI SPORTIVE DE MASA 
ÎN JUDEȚUL CLUJ

Duminică, municipiul Cluj- 
Napoca a fost gazda unui cros 
de masă cu participarea a 
peste 3 500 de elevi și eleve 
de la toate școlile din locali
tate. Organizată in parcul cen
tral al orașului de sub Feleac, 
acțiunea a fost dedicată apro
piatei sărbătoriri a Indepen
denței de Stat a patriei noas
tre. Și tot duminică, în același 
municipiu, pe bazele și la clu
burile' asociațiilor sportive Clu
jeana și Record au avut loc în
treceri de handbal, atletism, 
concursuri de șah și tenis de

masă cu participarea a sute de 
tineri.

Acțiuni asemănătoare au fost 
inițiate și în localități ale ju
dețului Cluj. în municipiul 
Turda, de pildă, a avut loc o 
competiție de cros la care au 
luat parte peste 1000 de spor
tivi. în același timp, în muni
cipiul Dej. mai multe sute de 
tineri și tinere s-au prezentat 
la startul uno-r întreceri atle
tice și de alergare pe teren 
variat, toate dotate cu „Cupa 
Independenței”.
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si de intervenție operativă în caz de nevoie a factorilor de decizie 
ai unităților respective, Comitetul Politic Executiv a hotărit ca 
toate cadrele de conducere precum ți alte cadre de bază din 
întreprinderi și instituții să locuiască în incinta acestora sau in 
imediata lor apropiere. Această măsură este valabilă și pentru 
instituțiile de învățămînt superior, pentru toate unitățile școlare. 
Prin buna repartizare a noilor locuințe în cadrul și in jurul incin
tei întreprinderilor și instituțiilor, va trebui ca, cel puțin în_ cazul 
întreprinderilor mari, această sarcină să fie soluționată pînă la 
sfirțitul anului curent.

Comitetul Politic Executiv a hotărit, de asemenea, să se 
introducă în plan construirea suplimentară, în satele care au 
suferit în mod deosebit de pe urma cutremurului, a circa 10 000 
de locuințe, unele in cadrul viitoarelor sate model așa cum s-a 
arătat anterior, iar celelalte în conformitate cu criteriile și exi
gențele impuse de legea sistematizării.

Pentru a se putea asigura realizarea acestui mare volum de 
construcții intr-un termen cit mai scurt, Comitetul Politic Executiv 
a hotărit să se creeze și o unitate specială a forțelor armate 
care să execute circa 5 000 de apartamente in București, precum 
și o parte a locuințelor noi din orașul Zimnicea.

S-a hotărit, de asemenea, ca în centrul Capitalei să se in
troducă termoficarea ți în blbcurile ce beneficiază în prezent de 
încălzire proprie, lichidîndu-se în acest fel depozitele de com
bustibil existente in clădirile respective. In același spirit se va 
acționa și în alte localități din țară unde există in prezent sau 
unde urmează să se creeze posibilități de termoficare.

Comitetul Politic Executiv a stabilit unele măsuri suplimentare 
în legătură cu modul de despăgubire a cetățenilor care și-au 
asigurat la ADAS locuințele ți bunurile. Getățenii care ți-au con
struit locuințe proprietate personală cu credit de la stat, ți ale 
căror apartamente au fost distruse de cutremur, vor primi apar
tamente similare celor pe care le-au deținut, urmînd ca despă
gubirile ADAS la care au dreptul să fie vărsate la stat, ei nea- 
vînd altă obligație decît să-și plătească în continuare ratele pentru 
rambursarea creditului primit. In felul acesta, întreaga pagubă 
va fi suportată, practic, de stat, proprietarii apartamentelor res
pective. nefiind afectați din punct de vedere material de distru
gerile provocate de cutremur. Proprietarii de apartamente con
struite cu credite de la stat, care au fost mai puțin avariate, 
vor primi despăgubirile corespunzătoare din partea ADAS-ului 
pentru a-și putea face reparațiile necesare, urmind ca ei să își 
plătească in continuare ratele pentru acoperirea creditului primit 
din partea statului. De asemenea, ADAS va plăti despăgubiri 
ți celorlalți cetățeni ale căror locuințe avariate sau bunuri dis
truse in timpul cutremurului au fost asigurate.

Ținind seama de rezultatele obținute în lichidarea focarelor 
de distrugere din Capitală, precum ți in cadrul procesului general 
de normalizare a activității economice ți vieții publice, Comitetul 
Politic Executiv hotărăște ca, incepind din ziua de 15 martie a.c., 
starea de necesitate să înceteze și în municipiul București.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut ți a adoptat în conti
nuare o serie de măsuri pentru mai buna organizare a activității 
unor domenii ale vieții noastre economice.

Astfel, pentru mai buna organizare și coordonare a industriei 
de morărit ți panificație, s-a hotărit ca toate întreprinderile ți 
unitățile de acest fel să treacă in subordinea Ministerului Agri
culturii ți Industriei Alimentare, în cadrul unei centrale unice pe 
t°r°- De asemenea, în fiecare județ va funcționa o organizație 
unică de morărit ți panificație, care va îndruma inclusiv morile 
comunale ți brutăriile aflate în subordinea consiliilor populare 
și ale cooperației. Măsuri similare se vor lua și pentru unitățile 
locale din celelalte ramuri ale producției industriale. Totodată, 
s-a hotărit ca Ministerul Economiei Forestiere ți Materialelor de 
Construcție să coordoneze întreaga activitate de producere a 
agregatelor din balastiere, pentru construcții, ce se desfășoară 
pe teritoriul țării. Industria locală ți cooperația meșteșugărească 
urmează să îți axeze in viitor activitatea pe producerea bunu
rilor necesare bunei desfășurări a prestărilor de servicii către 
populație.

Comitetul Politic Executiv a hotărit, de asemenea, crearea 
unei centrale unice care să organizeze ți să conducă activitatea 
piscicolă, organizarea reproducției peștelui, realizarea unor pro
ducții speciale, precum ți dirijarea pescuitului oceanic. Toate 
unitățile din acest domeniu ce vor fi înglobate în centrală, vor 

SJ*E> directa conducere a Ministerului Agriculturii și Indus
triei Alimentare împreună cu întreaga bază materială aparținătoare.

Comitetul Politic Executiv a soluționat ți alte probleme cu
rente ale activității economice, politice ți sociale din patria 
noastra.
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cerii partidului, a secretarului 
său general, dovedindu-și prin 
fapte înalta lor conștiință pa
triotică, lucrînd fără preget, 
zile și nopți in șir pentru a 
înlătura cit mai curînd conse
cințele cutremurului.

Odată cu degajarea ruinelor, 
una din prioritățile procesului 
general de normalizare a acti
vității economice și vieții pu
blice a Capitalei a devenit re
facerea fondului locativ afectat 
de cutremur. Aceste probleme 
au reținut cu precădere atenția 
secretarului general al partidu
lui în cursul vizitei sale de 
luni.

După ce zile și nopți în șir 
a fost mereu alături de poporul 
său atit de greu încercat de 
distrugătorul cutremur, îmbăr- 
bătindu-I neobosit prin pildui
torul său devotament față de 
patrie, aflîndu-se în permanen
ță Ia postul dc comandă al 
vastei șî complexei bătălii care 
a'asigurat salvarea vieții multor 
oameni, ajutorarea sinistraților, 
punerea la adăpost a unor bu
nuri de mare valoare, înlătu
rarea ruinelor și reluarea acti
vității productive a întreprinde
rilor afectate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, nedrămuindu-și for
țele, a fost din nou prezent în 
această după-amiază pe frontul 
luptei împotriva efectelor cutre
murului, pentru a examina mer
sul lucrărilor pe șantierele re
facerii, pentru a stabili măsuri
le cele mai potrivite ce se cer 
întreprinse în această etapă în 
vederea normalizării întregii 
vieți economico-sociale a Capi
talei și a țării.

Inscriindu-se in contextul pre
ocupărilor constante ale secre
tarului general al partidului 
pentru ajutorarea sinistraților, 
pentru asigurarea unor condiții 
de locuit cit mai bune cetățe
nilor Capitalei, vizita din a- 
ceastă zi a înscris pe itinera
rul ei, ca și cea din ziua pre
cedentă, edificii și blocuri care 
au avut de suferit de pe urma 
cutremurului. Numeroase echi
pe de muncitori, de specialiști 
în diferite ramuri ale construc

țiilor lucrează din plin, cu toată 
energia, ziua și noaptea, la re
pararea stricăciunilor provocate 
de seism, la efectuarea lucrări
lor de consolidare.

In cursul vizitei Ia blo
cul de pe bd. Magheru în 
care se află sălile Teatrului 
Nottara, la imobilul de pe Ca
lea Victoriei 1—5, la cele două 
blocuri noi de pe bulevardele 
Armata Poporului și Păcii un
de s-a oprit și într-una din zi
lele trecute, secretarul general 
al partidului a purtat un amplu 
dialog cu specialiștii prezenți la 
fața locului.

Apreciind faptul că s-a trecut 
cu toată hotărirea Ia munca de 
consolidare și refacere, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a subli
niat ideea că prima urgență în 
ordinea de priorități a acestor 
activități o reprezintă consoli
darea și refacerea acelor blocuri 
din care locuitorii s-au evacuat. 
S-a arătat că la aceste imobile 
trebuie să se concentreze forțe 
superioare pentru ca lucrările 
să fie terminate cit mai grab
nic, pentru ca locuitorii din a- 
ceste clădiri să-și poată reocu
pa cit mai curînd apartamente
le, să poată reveni în cel mai 
scurt timp la viața lor norma
lă. S-a subliniat în acest sens 
că trebuie reparate mai întîi 
blocurile mari în care lo
cuiesc sute de cetățeni dintre 
care o bună parte și-au lăsat 
bunurile în apartamentele eva
cuate.

în același timp, avînd în ve
dere uriașul volum de reparații 
pe care-1 reclamă lichidarea tu
turor avariilor suferite de clă
dirile Capitalei, s-a relevat ne
cesitatea participării largi a ce
tățenilor la munca de refacere. 
Ei înșiși trebuie să asigure 
curățirea apartamentelor lor, 
efectuarea micilor reparații.

Secretarul general al partidu
lui a insistat din nou asupra 
ideii că în efectuarea primelor 
operații de consolidare a blocu
rilor trebuie avute în vedere 
din capul locului soluțiile defi
nitive, gindite in așa fel incit 
să asigure construcțiilor o mare 
rezistență.

Remarcind la unul din imo
bilele la care s-a oprit faptul

că execuția a fost defectuoasă, 
secretarul general al partidului 
a cerut ca asemenea deficiențe 
să fie eliminate din activitatea 
constructorilor. In același timp 
s-a indicat ca la refacerea și 
repararea zidurilor interioare a 
tuturor componentelor construc
tive ce nu constituie elemente 
de sprijin și rezistență să se fo
losească materiale ușoare care 
să nu îngreuneze în mod inu
til edificiile, materiale în a- 
celași timp durabile și fru
moase.

Insistind din nou asupra ne
cesității unei bune colabo
rări între arhitecți, proiectanți 
și constructori, secretarul gene
ral al partidului a menționat 
faptul că avînd în vedere ur
gența unor lucrări, diferitele 
operațiuni pot fi executate in 
paralel. S-a cerut în acest sens 
ca o dată cu repararea imobile
lor să se verifice și să se pună 
în funcțiune rețelele de apă, te
lecomunicații și de termoficare 
pentru ca apartamentele din 
blocurile refăcute să poată fi 
puse cit mai curînd la dispozi
ția locatarilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
relevînd importanța deosebită a 
sarcinilor de mare răspundere 
ce revin colectivelor de cons
tructori în consolidarea rapidă 
a principalelor clădiri avariate 
de cutremur, a cerut să se ia 
toate măsurile necesare pentru 
concentrarea eforturilor, a po
tențialului uman și material e- 
xistent la aceste obiective prio
ritare.

Inscriindu-se în șirul neîn
treruptelor sale acțiuni consa
crate înlăturării grabnice a e- 
fectelor cutremurului, această 
nouă vizită a secretarului gene
ral al partidului în Bucureștiul 
atît de afectat de puternicul 
seism de la 4 martie a mobili
zat noi energii, a condus la a- 
doptarea Ia fața locului a unor 
noi măsuri menite să intensi
fice vasta activitate desfășurată 
în prezent în vederea revenirii 
Capitalei pe făgașul normal al 
vieții sale economice si so
ciale.

ÎN M
Eforturi
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fost prezente 
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molozului și

NUMĂRUL ACCIDE NT A ȚILOR Șl DECEDAȚILOR 
ÎN URMA CUTREMURULUI DE LA 4 MARTIE 1977

Potrivit datelor cunoscute în 
seara zilei de 14 martie, numă
rul total al persoanelor acci
dentate în urma puternicului 
cutremur din seara zilei de 
4 martie se ridică la 11 275, din 
care 7 576 în municipiul Bucu
rești și 3 699 în restul tării.

Numărul total al persoanelor 
aflate internate în spitale la 
această dată este de 2 369, 
din care 1500 în București și 
869 în alte localități ale țării.

Numărul total al celor de

cedați pînă luni 14 martie, ora 
18,00, este de 1541, din care 
1391 în Capitală și 150 în res
tul tării.

Numărul celor decedați în 
Capitală include șl 157 de per
soane care au încetat din via
tă în spitale în urma rănilor 
și afecțiunilor grave ce le-au 
fost pricinuite de seism, cu 
toate îngrijirile deosebite acor
date de cadrele medicale pen
tru a le salva.

DEPUNERI î
(Urmare din pag. 1)

zate de club pe bazele sale 
din șos. Vitan și șos. Iancului 
vor îi vărsate în același fond.

★
Pentru ajutorarea populației 

sinistrate, colectivul Scolii spor
tive 2 București a stabilit în 
cursul zilei de ieri o serie de 
măsuri : astfel, va fi organi
zată o mare demonstrație spor
tivă cu elevii și elevele din 
toate secțiile școlii, fondurile

obținute urm; ' 
„Contul omen 
sonal al școl 
o zi pe lună 
anului, din r 
fel, Școala sp 
rești va con 
mativ 58 000 
1977“.

în plus, a 
echipă perrm 
ventie, forma 
ne, care ajut 
din clădirile ; 
rului III.

Nenumărate sînt faptele care 
au dovedit și în aceste zi
le, tocmai în aceste zile, 

vitejia oamenilor, a oamenilor 
simpli, anonimi, ieri, dornici să 
ramînă anonimi și astăzi pentru 
a înnobila trăsăturile de carac
ter care definesc omul. în 
crîncena luptă cu moartea au 
fost salvate vieți fără ca sal
vatorul să cunoască numele 
celui scos dintre ruine, fără ca 
acel salvat să cunoască identi
tatea celui ce l-a scos din 
ghearele morții. Această soli- 
duritate umană, ce s-a oferit 
lumii ca un' minunat exemplu, 
a fost și resortul care i-a a- 
dun-at pe cascadori sub stin
dardul luptei neînfricate pen
tru salvarea semenilo-. Vladi
mir Munteanu, secr ul de 
partid de la Studie..i Cinema
tografic București, a fost pur 
și simplu asalfct de cererile 
cascadorilor de a-și pune în 
serviciul luptei cu urmările 
ealamitătii puterea, curajul, 
îndemînărc

Profeso - T de educație fizică 
Cseh Szabolcs, „Sobi” cum îi 
spun colegii, este șeful acestui 
grup de neînfricați. El i-a or
ganizat, el a fost pretutindeni, 
i-a îndrumat, i-a sfătuit. As
tăzi, stă la o masă, cu por
tretul îndoliat al celui ce a 
tost Tudor Stavru, și ne vor
bește urmărit de privirile tu
turor celor oe de-a lungul săp-

ASPRA BĂTĂLIE A NEÎNFRICATILOR
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tăminii trecute au făcut reale 
Șapte de eroism, au redat vieții 
vieți ce păreau pierdute, au 
adus în multe familii bucuria 
revederii.

— A fost ultimul rămas pe 
frontul luptei. Un bătrîn l-a 
rugat să-î salveze actele și 
ceva bunuri oe-î rămăseseră 
într-o frîntură dc apartament 
de la etajul VIII al blocului 
de lingă fosta cofetărie Nestor. 
Inima lui de aur a răspuns și 
acestei chemări. Sărind de pe 
un zid pe altul, cărămizile au 
cedat șî s-a prăbușit in gol. A 
fost ultimul sacrificiu.

Băieții aceștia pentru care 
curajul a devenit o meserie, 
oamenii aceștia care au învins 
de atîtea ori moartea se furi
șează pe rînd pentru a-și șter
ge lacrima ivită, iar cei care 
nu pot să se ferească privirilor 
zîmbesc trist, dînd vina pe 
fumul de țigară.

— în fond, cine sînteți 
voi 7 Schimb vorba pentru 
a ușura depășirea momen
tului.

— Am să vă spun tot eu — 
mi se adresează Sobi. Filmele 
modeme, cu situațiile lor dra
matice, nu pot fi realizate nu

mai cu actori. Scenele pericu
loase sînt dublate, cascadorii 
fiind cei care cad de la etaj, 
care se luptă Și se năruiesc o- 
dată cu edificiile, care... Ei 
rămîn anonimi și nu-i supără 
de loc situația. Meseria cere 
curaj și indeminare, un antre
nament de multe orc pe zi, 
cunoștințe în diferite domenii, 
dar cu precădere în sport.

— Apropo de sport, îmi 
amintesc că Mircea Pascu a 
fost atlet de performanță.

— Nu numai el. Toți cei care in 
aceste zile s-au aflat între pri
mele rinduri în dificila muncă 
de salvare a oamenilor au fost 
sportivi. Tudor Stavru a fost 
caiacist, Gh. Stan — luptător, 
Paul Fister — gimnast, Aurel 
Grușevschi — rugbyst, Gh. Io
sif — atlet, Cornel Ispas — 
luptător. Radu Menelas — 
handbalist, Aurel Popescu — 
atlet, Ion Pali — înotător, Ni
colae Dide — ciclist. Și vă 
spun că toți mai sînt încă 
sportivi. Afirmația se bazează 
pe faptul că ei fac zilnic lungi 
antrenamente, au învățat pe 
lingă sporturile pc care le-au 
practicat — uneori cu perfor
manțe deosebite — și altele.

TUDOR STAVRU 

Sînt călăreți, scrimeri, boxeri, 
luptători, automobiiiști...

— I-am admirat în zilele 
trecute pentru curajul lor.

pentru umanismul dovedit, 
pentru abnegația lor.

— Dv., ca și ceilalți oameni 
care ne-au văzut în aceste zile 
pe șantiere, ați avut o reve
lație, Dar oamenii mei fac zil
nic acest lucru la antrenamen
te . și în studiouri. De aceea au 
și venit printre primii la locu
rile calamitate. Ei au sesizat 
pericolul, și-au dat seama că 
oamenii neobișnuiți il acceptă 
mai greu și că ei, cei care știu 
să riște, să se descurce în si
tuații grele, să învingă uneori 
imposibilul, pot realiza multe. 
Antrenamentul, sportul cu ne
număratele lui deprinderi, i-a 
educai în spiritul curajului, 
le-a dezvoltat simțul orientării, 
îndeminarea. Numai cei rezis
tent i — nu uitați că s-a lucrai 
opt zile fără răgaz, că s-a ac
ționat în condiții neîntîlnite — 
pot răzbate, numai cei care 
și-au călit mușchii și și-au 
creat o dirzenie proprie spor
tivului ce nu acceptă înfrînge- 
rea fără să fi făcut totul pot 
fi de folos în clipe de cum
pănă.

— Cite i 
aceste zile

— Nimeni i 
Cum nimeni 
teala bunurile 
fost răpite, c 
trului. Noi ti 
mâți de un 
contribuim cit 
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rilor, să ne 
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iTATE IERI ÎN BENEFICIUL SINISTRAȚILOR Șl RECONSTRUCȚIEI
de a doua parte a întîlnirii, 
evoluție care nu a satisfăcut. 
Eram obișnuiți să remarcăm în 
jocul studenților 
combinațiile la mijlocul tere
nului și fermitatea apărării. De 
data aceasta, au funcționat pa
sele, dar apărarea s-a arătat ne
sigură, iar atacul a jucat ine
ficace. fără inventivitate.

Arbitrul Paul Căpriță (Bră
ila) a 
F. C.

bucureșteni

Mihalache, Trifina, Luca, Miti- 
telu — Pascu (min. 83 Mocanu), 
Prepurgel — Bulancea (min. 71 
Staicul, Bezman, Stroe. Traian. 
SPORTUL STUDENȚESC: Ră- 
ducanu (min.. 71 (Bunea) — 
Tănăsescu, Ciugarin, -----
Manea — Muntcanu, 
(min. 70 Cățoi), Cassai — Chi- 
haia, O. Ionescu (min. 64 Ne- 
goiță), Marica.

Grigore, 
Cazan

condus bine formațiile :
BRĂILA : Verșanschi —

CHIMIA RM. VÎLCEA - RAPID 1-0 (1-0)
Mircea TUDORAN

puternic centrarea lui Pisau, înscriind cel de-al 
chipei gazdă (Fază din meciul Petrolul — Steaua 

2—1)
Foto : V. BAGEAC

nitrescu — Pisau 
jaehe), Toporan, 
A: Moraru — An- 

. rin, Sameș (min.
1 — Ion Ion (e-

liminat în min. 19, din min. 46 
Florea), Dumitru, Iordănescu — 
Troi, A. Ionescu, Aelenei.

Mihai IONESCU

ARGEȘ PROGRESUL 1-0 (1-0)
(prin telefon), 

re divizionarele 
și Progresul a 
mult interes de 

Așeni, 
. e fiind

numărul 
de peste

întrecere 
fost in-

iferit o 
i. Ea a
1 vînt foarte pu- 
zreme foarte fri- 
iu impietat asu- 
■hnice a jocului, 
lor două echipe 
nsă, cum spu- 
i combativitatea 
i victorie, care 
mită, gazdelor, 
arcat în min. 33 
Roșu a centrat 
>a dreaptă, Radu 
rrte puternic în 

și Cirstea — 
foarte bine faza 
plasă balonul 

rătorul buturilor 
ul. Pînă atunci 
o bună acțiune 

ucureșteni (min. 
■u un șut al lui 
ooartă, și „bara” 
nin. 17).

acțiunile

foarte bine egalitatea, dar Cris
tian a apărat excepțional în 
două mari situații ; în min. 57 
(șuturi consecutive ale Iui Țevi 
și Dragu) și min. 64 (șut Țevi 
de la 8 metri). Gazdele au avut 
și ele ocazii de a marca, prin 
Dobrin (min. 67) și Radu III 
(min. 72).

Arbitrul FI. Anuțescu (Pi
tești) a condus bine următoa
rele formații : F. C. ARGEȘ : 
Cristian — Zamfir, "
Stancu, Ivan — 
(min. 68 Chivescu), ______
Cirstea —Roșu, Radu II (min. 
50 Radu III), Stan (min. 46 An- 
cuța); PROGRESUL : Giron — 
Sătmăreanu I, Moraru, Iorgu
lescu, Gh. Ștefan — Nignea, D. 
Ștefan (min. 46 I. Sandu), Dra
gu, Iatan — Țevi (min. 70 Li
bra), Apostol.

VÎLCEA, 13 (prin tele
fon). Pe o vreme primăvărate
că, cei aproximativ 5000 de 
spectatori prezenți pe stadionul 
„1 Mai” din localitate (bilete 
vîndute : 4645) au asistat la un 
joc mai mult de angajament 
fizic, cu destul de puține faze 
de poartă. Formația locală s-a 
impus, controlînd jocul în cea 
mai mare parte a lui. Din pri
mele minute, gazdele au inițiat 
prin Carabageac, C. Nicolae și 
Stanca cîteva acțiuni frumoase, 
încheiate cu șuturi la poartă, 
care, însă, au greșit ținta. 
Bucureștenii au reușit prima 
lor acțiune abia în min. 24, cînd 
Manea e reluat din voleu o 
centrare a fundașului A. Dumi
tru, dar balonul a trecut mult 
peste* poarta lui Roșea. In con
tinuare, gazdele au atacat sus
ținut și în min. 29 au reușit 
unicul gol al meciului: Stanca 
s-a înălțat împreună cu fun
dașul advers Niță și a trimis 
balonul, cu capul, în plasă, fă- 
cînd inutil plonjonul lui Ioniță. 
Abia în ultimele 5 minute ale 
primei reprize feroviarii au în-

cercat egalarea, au atacat 
sistent, dar nu au reușit 
înscrie.

în prima parte a reprizei 
cunde jocul a devenit ceva mal 
cursiv și am asistat astfel la 
cîteva faze de fotbal mai bun 
Tot divizionarii B — deși au 
introdus 6 jucători de rezervă 
— au atacat mai mult și au 
fost pe punctul de a majora 
scorul prin C. Nicolae (care, în 
min. 64, a șutat de la 6 metri, 
dar Ioniță a evitat golul cu pi
ciorul).

Arbitrul N. Dinescu a condus 
bine următoarele formații : 
CHIMIA : Roșea (min. 69 Șchio- 
pu) — Basno (min. 69 Lepăda- 
tu), Ivan, Ciobanu, Cincă — 
Savu (min. 69 Olteanu), Iordan 
(min. 77 Iordaehe), Carabageac 
— C. Nicolae, Stanca (min. 80 
Drăghici), Bartales (min. 69 
Ioana). RAPID : Ioniță — Pop 
(min. 67 David), Pîrvu, Niță, 
A. Dumitru — Șutru, Cojocaru, 
M. Stelian (min. 67 Rîșniță) — 
Neagu, D. Popescu (min. 46 
Teleșpan), Manea.

Gheorghe NERTEA

POLITEHNICA TIMIȘOARA - F.C.M. REȘIȚA 3-1 (3-1)

in
să

se-

Olteanu, 
Iovănescu 

Dobrin,

Eftimie IONESCU
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Mare și UI-

F. C. BRĂILA - SPORTUL 
STUDENȚESC 3-0 (0-0)
BRAILA, 13 (prin telefon). 

După cum a început meciul, nu 
se părea că divizionarii B vor 
termina învingători, pentru că 
echipa antrenată de Angelo 
Niculescu juca destul de atent, 
pasa frumos la mijlocul tere
nului și cele mai multe acți
uni de atac le încheia cu șu
turi la poartă. Cam acesta a 
fost aspectul primei reprize, în 
care bucureștenii au șutat la 
poartă de zece ori, iar brăile- 
nii o singură dată.

După pauză, însă, formația 
pregătită de Nicolae Tătaru 
s-a arătat mult mai insistentă, 
a construit cu abilitate cîteva 
acțiuni și a finalizat trei din
tre ele. Astfel, în min. 57, 
Pascu a înscris imparabil, re- 
Iuînd o centrare de la Traian; 
în min. 65, Prepurgel a îna
intat impetuos pe centrul te
renului, a pasat spre Traian, 
Ciugarin și Cazan au vrut să 
intervină, dar s-au încurcat re
ciproc și atacantul brăilean a 
înscris cu capul ; cu un minut 
înaintea finalului, juniorul 
Staicu a ridicat scorul la 3—0, 
în urma unei faze create de 
Stroe. Scorul defavorabil for
mației bucureștene este conse
cința evoluției acesteia în cea

4100 spectatori plătitori au 
ținut să asiste la jocul de ve
rificare al celor două echipe, 
cu toată ploaia măruntă și dea
să care a căzut în cursul dimi
neții. Meciul a plăcut prin di
namismul lui, primele 60 de 
minute aparținînd echipei timi
șorene, care a imprimat jocului 
un ritm rapid. în min. 2, Roș
ea a șutat în bară. Scorul a 
fost deschis de Anghel (min. 
25), care a reluat din voleu o 
centrare a lui Mioc. Lața (min. 
30), cu un șut de la 20 de me
tri, a ridicat scorul la 2—0. Tă
nase, de la oaspeți, a profitat 
de o neînțelegere a fundașilor 
timișoreni și a redus

UNIVERSITATEA

(min. 35). Ultimul gol a fost 
înscris de Cotec (min. 41), care 
a reluat cu capul o centrare a 
lui Anghel. Arbitrul Reiner 
Schwell (Timișoara) a condus 
bine formațiile ; POLITEHNI
CA : Bathori I — Mioc, Pălti- 
nișan, Mehedinții, Vișan — Co
tec, Roșea, Lața " ’
Șerbănoiu, Floareș. Au mai ju
cat : Catona, Petrescu,
Nadu, Istrătescu, Barna. F.C.M.: 
Windt — Porațchi, Kiss, Her- 
ganc, Boțonea — Căprioru. Bo
ra, Tănase — Jacotă, Bojin, 
Florea. Au mai jucat : Filip, 
Portic, Filipescu.

Anghel,

Nucă,

scorul

lLCO, coresp.
■ii localitate a 
l fetelor" dotat 
?;>endenței“ la 
u fost prezente 
irticipante (du- 

va avea loc 
Cîștigătoare 

"egorii de vîr- 
’ ieanu (Șc. gen.
a (Șc. gen. 7), 

(Șc. gen. 2). 
(Lie. Axente

^NU, coresp.

C.F.R. PAȘCANI - POLI
TEHNICA IAȘI 1-1 (1-1)

Peste 2 000 de spectatori au 
urmărit partida amicală, de 
verificare, în care divizionara 
B a dat o replică bună studen
ților ieșeni. Au înscris: Măciu
că (min. 29 — din 11 m) pen
tru C.F.R., respectiv Dănilă 
(min. 43). în acest joc, POLI
TEHNICA a prezentat .urmă
toarea formație : Bucu — So- 
fian, Anton, Ciobanu, Mureșan
— Ursu, Simionaș, Trandafilon
— Șerbănică, Romilă II, Dăni
lă. Au mai jucat: Micloș, Toa
că, D. Ionescu, Cernescu și 
Florean.

C. ENEA — coresp.
F. C. ȘOIMII SIBIU - 

A.S.Â. TG. MURES 
1_1 (i_o)

Partida s-a jucat pe stadio
nul echipei sibiene, care, sur
prinzător, a dominat mai mult, 
fără să reușească însă să cîș- 
tige. Golurile au fost marcate 
de Răduță (min. 10) și Boloni 
(min. 65). A.S.A. a utilizat ur
mătoarea formație : Nagel
(Vunvulca) — Szoloszi, Un- 
chiaș, Ispir, Kortesi — Naghi, 
Boloni, Pislaru — Fazekaș, 
Hajnal, Both II (Fanici).

I. IONESCU — coresp.
S. C. BACĂU - 

CEAHLĂUL P. NEAMȚ 
5-1 (2-0)

A fost un joc plăcut, cu faze 
spectaculoase, cu multe goluri, 
dar și cu multe ratări. Cu o 
formație de rezerve, în care au 
figurat 5 juniori, oaspeții n-au 
putut ține piept asaltului con
tinuu al gazdelor. Au marcat : 
Muntcanu (min. 2 și 80), T. 
Zamfir (min. 39), Antohi (min. 
65 și 85), respectiv Catană (min. 
55). Divizionara A a utilizat 
următoarea formație : Constan- 
tinescu — Pruteanu, 
Lunca, Margașoiu — 
nu, Pană — Antohi, 
T. Zamfir, Băluță 
Șoșu).

I. IANCU — coresp.
F.C.M. GALAȚI - C.S.U. 

GALAȚI 0-1 (0-0)
10 000 de spectatori au asis

tat la un meci antrenant, cu 
multe faze de poartă. Deși au 
avut mai multe ocazii de 
divizionarii A au pierdut par
tida, golul învingătorilor 
marcat de Cramer (min. 84). 
Au jucat formațiile : F.C.M.
Oană (Dumitrescu) — Ghirca, 
Morohai, Nedelcu, I. Nicu — 
Constantinescu, Haiduc, Ada- 
mache — Vochin (Ene), Bur- 
cea, Țolea ; C.S.U. : Tănase
— Marta (Gogan), Olteanu, E- 
nache, Șarpe — Păunescu, Bă- 
jenaru, Dobre (Băcescu) — Co
tigă, Marinescu, Cramer.

T. SIRIOPOL — coresp.
F. C. BIHOR - F. C. BAIA 

MARE 0-0
vreme ploioasă, apro- 
2.500 de spectatori au 
un joc viu disputat, de

Catargiu, 
Sinăucea- 

Munteanu, 
(min. 46

gol

mulțumit prin ineficacitatea 
lor. în min. 48 portarul băimă- 
rean Ariciu a apărat o lovitură 
de la 11 metri executată de 
Kun II. Divizionara A a folosit 
următoarea formație : Vidac — 
Z. Naghi (min. 46, P. Nicolae), 
Bigan, Lucaci, Popovici (min. 
46, Petrovici) — Naom, AI. 
Naghi (min. 46, Zare), Kun II 
(min. 73, M. Marian) — Lupău, 
Florescu, Ghergheli (min. 69 
Georgescu).

I. GHIȘA-coresp.
F. C. CONSTANTA - 
PORTUL CONSTANTA 

1-0 (0-0)
Peste 2 000 de spectatori au 

asistat, pe un timp rece, la o. 
partidă în- care divizionara A 
a dominat, firesc, mai mult și 
a ratat de cîteva ori (în min. 
37 Antonescu n-a reușit să 
transforme un penalty). Golul 
a fost înscris în min. 78 de un 
junior de 16 ani. Dorel Zamfir, 
F. C. CONSTANȚA a folosit 
următoarea formație: Ștefănes- 
cu — Mustafa. Antonescu, Nis- 
tor. Codin — Buduru, Dragnea, 
Petcu — Peniu, Mărculescu, 
Turcu. Au mai jucat: Popa,
Dorel Zamfir și Livciuc.

G. TAMAȘ-coresp.
C.F.R. CLUJ-NAPOCA — 

„U“ CLUJ-NAPOCA 0-2 (0-2). 
Jocul a oferit multe faze de 
poartă. Studenții au dominat 
îndeosebi în prima repriză, cînd 
au și marcat cele două goluri 
prin același jucător. Dobroiă 
(min. 13 și 44). Arbitrul local
nic V. Crișan a condus forma
țiile : C.F.R. : Mureșan II 
— Lupu, Ciocan (Szoke). Ciu- 
pe, Roman — L. Mihai. Boca, 
Țegean (A. Moldovan) — Mu
reșan I (Popa), Vătafu (M. 
Brelan), Coman (Gostilean). 
„U“ : Lăzăreanu — Mierluț, 
Furnea, Anca, Ciocan — Bi- 
chescu, Hurloi (Pop). Berindci 
(Mureșan) — Uifăleanu (Oloșu- 
tean), Dobroiă, Cimpeanu II.

I. LESPUC — coresp.
OLIMPIA SATU MARE — 

GLORIA BISTRIȚA 3—0 (3—0). 
Peste 3 000 de spectatori au a- 
șistat la un joc viu disputat, 
încheiat cu victoria localnicilor 
cu scorul de 3—0. prin punc
tele înscrise de Helvei (min. 
17), Bathori II (min. 27) si Go- 
ia (min. 43).

Z. KOVACS — coresp.
NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — 

TRACTORUL BRAȘOV 2—0 
(1—0).

CEAHLĂUL p. neamț — 
RELONUL SAVINEȘTI 
(1-1).

A. S. 
CHIMIA

GAZ
A.S.A. TG. MUREȘ 
2—1 (0—0).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — 
VOINȚA ORADEA 3—3 (0—2).

MUREȘUL DEVA — AURUL 
BRAD 1—0 (1—0)

UNIREA ALEXANDRIA — 
CHIMIA TR. MĂGURELE 2—0 
(1-0).

C.S.M. DROBETA TR. SE
VERIN — ELECTROPUTERE 
CRAIOVA 0—1 (0—0).

fiindC. CREȚU — coresp.

CRAIOVA - DINAMO SLATINA 
(0-0)
min. 22, oaspeții au ratat un 
penalty prin Manea. Universi
tatea a utilizat următoarea for
mație: Lung — Negrilă, Ștefă- 
nescu, Tilihoi, Berneanu — Do- 
nose, Beldeanu — Crișan, Cîr- 
țu (min. 80 Geolgău), Bălăci, 
Marcu (min. 84 Țicleanu).

1-0
specta- 
i PȘ factură

2—2
Aproximativ 7 000 de _ 

tori au urmărit un meci 
alocuri dîrz, dar de f_ 
tehnică modestă, în care rare
ori craiovenii s-au ridicat la 
nivelul posibilităților lor. Cri
șan și Marcu au ratat cîteva 
mari ocazii. Abia în min. 85, 
în urma unei lovituri libere, 
Bălăci a țîșnit și a înscris. în

RAPID ARAD -
Cei aproximativ 7000 de spec

tatori prezenți pe stadionul 
„Rapid“ au asistat la un joc 
cu multe faze de poartă și 
cinci goluri spectaculoase. Pri
ma repriză a aparținut divi
zionarei A, care a și înscris 
prin Bizău (min. 19) și Domide 
(min. 27). Repriza secundă a 
consemnat puternica revenire 
a divizionarei B, care a reușit 
victoria prin golurile 
de Capes 
(min. 57) 
U.T.A. a 
formație : 
par, Kukla,

ȘT. GURGUI-coresp.

U.T.A. 3—2 (0-2)
dea), Bitea — Domide, Schepp, 
Broșovschi — Bizău 
Leșeanu), Nedelcu II 
Giurgiu), Tisa.

I. IOANA —

(min. 75
(min. 46

coresp.

Pe o
ximativ
urmărit
bună factură, în care oaspeții 
au impresionat prin disciplina 
lor tactică, iar gazdele au ne

DACIA PITEȘTI — 
GAEȘTI 3—0 (1—0). 

METAN MEDIAȘ — 
(rezerve)

marcate 
(min. 50), Bermozer 

și Șimon (min. 66). 
prezentat următoarea 

Iorgulescu — Gaș- 
Gall (min. 46 Be-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÂȘTIGURILE TRAGERII 
EXTRAORDINARE LOTO 

DIN 1 MARTIE 1077

FAZA I : Cat. A : 1,35 varian
te (autoturisme „Dacia 1300“, sau 
la alegere „Skoda S 100“ și dife
rența în obiecte); Cat. B : 2,75 
variante a 50.000 lei sau la ale
gere o excursie în Italia (1 loc) 
sau o excursie de două locuri 
în Turcia. U.R.S.S., „Turul Ce- 
hoslovaciei“, Nordul Moldovei și 
diferența în numerar ; Cat. C :
26.95 a 7.222 lei sau la alegere o 
excursie în Nordul Moldovei (2 
locuri) și diferența în numerar ; 
Cat. D : 151,50 a 1.096 lei ; Cat. 
E : 258,30 a 643 lei ; Cat. F : 
a 358 lei ; Cat. G : 2754,45 a 
lei.

FAZA a II-a : Cat. 1 : 3,35 . 
riante (autoturisme „Dacia 1300“ 
sau la alegere „Skoda S 100“ și 
diferența în ob:ecte) ; Cat. 2 : 
17,90 variante a 13.600 lei sau la 
alegere una dintre 
Italia (1 loc), sau 
Turcia, U.R.S.S., _____ ____
slovaciei, Nordul Moldovei și di
ferența în numerar : Cat. 3 :
80.95 a 3007 lei sau o excursie în 
Nordul Moldovei (2 locuri) și di
ferența în numerar ; cat. 4 ;

342 15 a 71:
307 lei ; C; 
Cat. 7 : 60

FAZA a 
variante 
1300“ sau 
ferența în 
variante a 
gere, una 
la categoriile B sau 2 și dife
rența în numerar ; Cat O : 15,05 

o
Nor- 

nu- 
I lei. 

sau 
în

IlI-a : cat. M : 3,20
(autoturisme „Dacia 

„Skoda S 100- și di- 
oblecte) ; Cat. N : 5,25 
25.000 lei sau, la ale- 
din excursiile oferite

464
100

va-

excursiile in :
2 locuri în 

Turul Ceho-

a 5000 lei sau. la alegere, 
excursie în U.R.S.S., sau 1 
dul Moldovei și diferența în 
merar ; Cat. P. 3337,75 a 40

Autoturismele „Dacia 1300“ 
„Skoda S 100“ și diferența 
obiecte au revenit următorilor 
participanți : Maria-Dana Stănes- 
cu din București (categoria A), 
Gheorghe Tamaș din Zarand — 
Arad și Petre Anohim din Si
naia (categoria 1), Elena Paras- 
chiv din Constanța (categoria M).
NUMERELE EXTRASE LA TRA-

DINCEREA „LOTO 2“ 
13 MARTIE

EXTRAGEREA I : 21 
EXTRAGEREA a II-a : 
14 ; EXTRAGEREA 
49 41 43.

FOND DE CÂȘTIGURI : 439.555 
lei, din care 34.585 lei, report.

32 48
47 53 

a Ill-a :

46;
58
75

ÎNAINTEA reluării diviziilor a Șl b
Pregătiri, in orașele-gazdă, oentru meciurile de miercuri
Cu cîteva zile 

cluburi și asociații 
vederea unei cit mai bune organizări a partidelor.

inaintea reluării Diviziilor A și 
gazde in etapa de miercuri au

ORGANIZATORII REȘIȚENI 
LA ÎNĂLȚIME. La Reșița, un
de va avea loc miercuri parti
da F.C.M. Reșița — Politehni
ca Iași, organizatorii au și tre
cut la pregătirea întîlnirii. Sta
dionul din Valea Domanului se 
prezintă în bune condiții.

STADIONUL DIN BACAU 
ESTE GATA PENTRU COM
PETIȚIE. La stadionul din Ba
cău au fost refăcute gradenele, 
s-au curățat zonele din spatele 
tribunelor, 
vestiarele, 
este gata 
inaugurală 
natului, cu _____

VREME FRUMOASA LA PE
TROȘANI. De cîteva zile, tim
pul este însorit în Valea Jiului, 
împrejurare de care a bene
ficiat și cîmpul de joc al sta
dionului din Petroșani, care se 
prezintă în bune condiții. Fot
baliștii, care au evoluat ieri la 
Hunedoara, revin astăzi la Pe
troșani în vederea întîlnirii de 
miercuri cu F.C.M. Galați.

MARE INTERES LA CON
STANȚA PENTRU MECIUL 
CU STEAUA. Pentru întilnirea 
de miercuri a formației locale 
cu echipa campioană se con
tează pe un număr record de 
spectatori. Terenul de joc se

s-au pus la punct 
într-un cuvint totul 

pentru întilnirea 
a returului campio- 
U.T.A.

B, o serie de 
luat măsuri in

iar instalațiile 
la punct.

prezintă bine, 
anexe sînt puse

LA ORADEA BILETELE SE 
PUN ASTAZI ÎN VÎNZARE. 
Clubul din Oradea pregătește 
cu toată atenția întilnirea de 
miercuri cu Rapid București, 
echipă care aduce totdeauna 
mulți spectatori la intîlnirile 
pe care le dispută la Oradea. 
De astăzi, se vor pune în vîn- 
zare biletele pentru interesan
ta dispută de miercuri.

MULTE ÎMBUNĂTĂȚIRI LA 
STADIONUL PITEȘTEAN.
„Stadionul nostru, ne declara 
președintele lui F.C. Argeș, 
fostul internațional Ion Barbu, 
se prezintă acum curat ca o 
farmacie. S-au făcut din timp 
toate reparațiile necesare la 
anexe și tribune. Terenul a 
fost din nou nivelat după par
tida de cupă Steaua — Minerul 
Motru”.

LA CRAIOVA, STADIONUL 
SE PREZINTĂ ÎN BUNE 
CONDIȚII. Marele stadion cra- 
iovean. construcție impozantă 
din grupul numeroaselor baze 
sportive ridicate în anii din 
urmă, n-a avut de suferit de 
Pe urma cutremurului.

♦
Iată, acum, vești din cîteva 

orașe-gazdă ale meciurilor Di-

viziei B, competiție care ia și 
ea startul returului tot miercuri 
16 martie.

• Gloria Buzău în așteptarea 
liderului. Stadionul buzoian, la 
care s-au efectuat o serie de 
amenajări, se prezintă în opti
me condiții; inaugurarea sezo
nului 1977 se face prin evolu
ția la Buzău a liderului seriei. 
Petrolul. • La Plopeni, toate 
eforturile pentru buna prezen
tare a bazei sportive. Deși a 
avut de suferit de pe urma 
cutremurului, prin strădaniile 
muncitorilor de la întreprinde
rea mecanică Plopeni stadionul 
local se prezintă apt pentru 
găzduirea partidei cu Olimpia 
Rm. Sărat. • Teren și tribune 
în perfectă stare Ia Făgăraș. 
„Asociația noastră sportivă, cu 
sprijinul organelor de partid și 
sindicale, a întreprins toate ce
le necesare pentru ca sezonul 
competițional oficial să încea
pă sub cele mai bune auspicii 
— ne spunea tov. Vasile Pop, 
secretarul comitetului sindica
tului de la Combinatul chimic 
Făgăraș. • C.F.R. Cluj-Napoca 
și noul sezon. Pe stadionul fe
roviarilor clujeni. pregătirile 
pentru noul sezon au fost ter
minate încă de săptămina tre
cută. De altfel, el a găzduit și 
jocul de ieri, derbyul clujean, 
cu „U“,



TELEGRAME PRIMITE LA C.N.E.F.S.
Pe adresa Consiliului Națio

nal pentru Educație Fizică și 
Sport, a Comitetului Olimpic 
Român și a federațiilor noastre 
sportive, continuă să sosească 
telegrame de compasiune și e- 
moționante mărturii de solida
ritate.

Astfel, Gastone Fara, respon
sabilul Comitetului de organi
zare a tradiționalelor competiții 
de scrimă „Trofeul Martini" 
exprimîndu-și adînca compasiu
ne față de greaua încercare 
prin care a trecut poporul ro
mân. anunță că „în timpul fi
nalei de duminica trecută (do 
la Londra), toți concurenții au 
păstrat un moment de recule
gere în amintirea victimelor ca
tastrofei”. în același spirit de 
solidaritate cu sportivii țării 
noastre, R. Hahn, în numele 
Ligii Alsaciene de handbal 
(Franța), pune la dispoziție 1000 
franci francezi în beneficiul si- 
nistraților.

Au mai trimis mesaje de 
compasiune : Marcel Batigne, 
președintele Federației interna
ționale de rugby (F.I.R.A.) ; lt. 
col. R. H. Russell, președinte e-

merit al Asociației internațio
nale de box amator (A.I.B.A.) ; 
dr. Rudolf Dușek, vicepreședin
te al Comitetului Central ai 
Asociației Cehoslovace de Cul
tură Fizică și membru al Con
siliului Asociației Europene de 
Atletism ; M. Shibata, vicepre
ședinte al A.LB.A. ; Helmut 
Kăser, secretar general al 
F.I.F.A. ; Olivier Bruyr, secre
tar trezorier al Confederației 
Europene de Volei ; Safar Vilco, 
membru al prezidiului Federa
ției internaționale de popice ; 
Comitetul Olimpic Portughez ; 
Philippe Chatrier, președintele 
Federației franceze de tenis ; 
Danilo Ivanovici. președintele 
Federației de box din Iugosla
via; Albert Ferasse, președintele 
Federației de rugby din Fran
ța, precum și : federațiile de 
atletism din Bulgaria ; de box 
din Franța și Japonia; de 
caiac-canoe din Iugoslavia ; de 
haltere din Turcia ; de hochei 
pe gheață din Iugoslavia ; de 
natație din Grecia și Turcia ; 
de scrimă din Cuba și Japonia] 
de tenis din Turcia ; de volei 
din Iugoslavia și _ Turcia ; de 
yachting din Grecia.

SPDRTUL W IN LUME
PE TERENURILE DE TENIS

SURPRIZE LA LAKEWAY
La Lakeway (Texas) au con

tinuat întrecerile primei grupe 
preliminare a „Cupei campio
nilor". în sferturi de finală, in
dianul Vijay Amritraj l-a eli
minat pe campionul italian A- 
driano Panatta, la scorul de 
2—6, 6—3, 6—3. Surprinzător a 
pierdut și Hie Năstase, în se
mifinalele turneului, învins de 
„veteranul" australian Ken Ro- 
sewall cu 3—6, 3—6. în cea
laltă semifinală, Eddie Dibbs 
l-a întrecut pe Vijay Amritraj 
cu 7—5, 6—3. Dibbs se califi
case .greu în fața lui Cliff Drys
dale, cu 3—6, 7—6, 6—2.

CLASAMENTUL W.C.T.
în clasamentul circuitului in

ternațional W.C.T., conduce 
Jimmy Connors cu 340 puncte, 
urmat de Dick Stockton — 320 
puncte. Ilie Năstase se află pe 
locul 7, cu 200 puncte. Primii 
opt clasați, la încheierea com
petiției ,se califică pentru tur-

CE DE ATLETISM PE TEREN ACOPERIT
La San Sebastian s-au desfă

șurat sîmbătă și duminică între
cerile celei de a 8-a ediții a 
campionatelor europene de atle
tism pe teren acoperit.

Sîmbătă, cea mal așteptată finală 
a fost cea de 60 m bărbați, înche
iată cu victoria sovieticului Va
leri Borzov, cronometrat în 6,59 
secunde (la două sutimi de re
cordul mondial de sală). Borzov 
l-a întrecut cu numai o sutime 
de secundă pe suedezul Christer 
Garpenborg Pe locul 3- s-a cla
sat polonezul Marian Woronln 
cu 6,67. De notat că Valeri Bor
zov obține al 4-lea succes con
secutiv la C.E. șl, totodată, al 
șaptelea titlu din cele opt ediții 
desfășurate (în 1973 a cîștigat 
polonezul Z. Nowosz).

Un palmares aproape identic 
are compatriotul iul Borzov, 
trlplusaltistul Viktor Saneev. La 
San Sebastian, campionul olim
pic a cîștigat pentru a șasea oară 
la campionatele europene de sa
lă. sărind 16.65 m. (Seria victo
riilor i-a fost întreruptă, în 
1973. de Carol Corbu. pentru ca 
în anul următor titlul să revină 
polonezului M. Joachimowski). 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Jak Udmjaev (U.R.S.S.), un să
ritor remarcat în actualul sezon 
indoor, cu 16.46 m și francezul 
Bernard Lamitie cu 16,45 m.

Săritura în înălțime feminină 
s-a încheiat cu o mare surpri
ză : Rosemarie Ackermann —
care dusese cu o săptămînă în 
urmă recordul mondial de sală

la 1,93 m — nereușind să se cla
seze decît pe locul 9, cu 1,80 ! 
A cîștigat italianca Sara sîmeoni 
cu 1Î92 m. urmată de Brigitte 
Holzapfel (R.F.G.) cu 1,89 m și 
Edith Samuel (Ungaria) cu 
1,86 m.

Săritura cu prăjina a desemnat 
un învingător scontat, polonezul 
Wladislaw Kozakiewicz, record
man continental în aer liber și 
în sală, impunîndu-se clar, cu 
5.51 m. El a fost urmat de Antti 
Kalliomăkl (Finlanda) 5,30 m și 
Mariusz Klimczyk (Polonia) 
5,20 m.

proba feminină de 60 mg se 
află, pare-se, într-o schimbare 
de generație, dintre cele trei me
daliate doar cîștigătoarea. sovie
tica Nikitenko (fostă Kononova) 
fiind un nume oarecum cunos
cut. Ordinea : 1. Liubov Niki
tenko 8,29 ; 2. Zolia Filip (Polo
nia) 8,34 ; 3. Ritta Boliglieri
(Italia) 8,39.

Prima finală de duminică, 
aruncarea greutății bărbați, a 
adus și cel mai neașteptat clștl- 
gător : Hrein Halldorșson (Islan
da) 20,59 m. învingătorul nu era 
cunoscut pînă acum în arena in
ternațională. Pe locurile urmă
toare : 2. Geof Capes (Anglia) 
20,46 m, 3. Wladyslaw Komar 
(Polonia) 20,17 m.

La lungime femei, în schimb, 
un „podium" previzibil : 1. Jar- 
mlla Nygrynova (Cehoslovacia) 
6,63 m, 2. Ildiko Szabo-Erdălyne 
(Ungaria) 6,55 m, 3. Heldemarie 
Wycisk (R.D.G.) 6,40 m.

Alte rezultate : 800 m (M) : 1. 
Sebastian Coe (Anglia) 1:46,5 re
cord mondial. 2. Erwin Gdhlke 
(R.D.G.) 1:47,2. 3. Rolf Gysin (El
veția) 1:47,6 ; 1 500 m (F) : 1. Ma
ry stewart (Anglia) 4:09,4. 2. Ve
sela îacinska (Bulgaria) 4:10,0, 3. 
Rumiana Ceavdarova (Bulgaria) 
4:11,3 ; greutate (F) : 1. Helena 
Fibingerova (Cehoslovacia) 21,46 m, 
2. Ilona Sluplanek (R.D.G.) 21,12 
m. 3. Eva Wilms (R.F.G.) 20.87 m; 
1 500 m (M) : 1. Jiirgen Straub 
(R.D.G.) 3:46,5, 2. Paul Heinz Wel- 
lmann (R.F.G.) 3:46.6. 3. Janos Ze- 
men (Ungaria) 3:46.6 ; 400 m (F) :
1. Maritta Koch (R.D.G.) 51,14 re
cord mondial, 2. Verona Elder 
(Anglia) 52,75 ; 3. Jelica Pavllcici 
(Iugoslavia) 53.69 ; 400 m (B) 1.
Alfons Brijdenbach (Belgia) 46,53,
2. Francis Demarthon (Franța)
47,11, 3. Marian Gesicki (Polonia) 
47,21 ; 3 000 m (M) : 1. Karl Fles- 
chen (R.F.G.) 7:56,7 ; 2. Paivarinta 
(Fini.) 7:59,3 ; 3. Ryffel (Elv.)
8:00,3 ; 60 m g (M) : 1. Thomas 
Munkelt (R.D.G.) 7.62 rec. mond. ;
2. . Miasnikov (U.R.S.S.) 7,78 ; 3.
Bryggare (Fini.) 7,79 ; 60 m (F) : 
1. Marlies Oelsner (R.D.G.) 7,17; 2. 
Storojova (U.R.S.S.) 7,24 ; 3. Bo- 
tiglieri (It.) 7,34 ; lungime (M) : 
1. Hans Baumgartner (R.F.G.) 
7,96 m; 2. Franke (R.D.G.) 7,89 m;
3. Szalma (Ung.) 7,78 m ; 800 m
(F) : 1. Kathrina Colebrook
(Angl.) 2:01,1 rec. mond. eg. ; 2. 
Petrova (Bulg.) 2:01,2 ; 3. Katolik 
(Pol.) 2:01,2.

neul final de la Dallas (Texas), 
programat între 10 și 15 mai.

AUSTRALIENII CONDUȘI...
în orașul Hartford (Connecti

cut) se desfășoară tradiționalul 
med pe teren acoperit dintre 
echipele S.U.A- și Australiei. 
După trei zile de întreceri, sco
rul este de 4—0 în favoarea te- 
nismanilor americani. Rezultate 
tehnice : Stockton — Roche
4—6, 7—6, 6—2 ; Gottfried — 
Case 3—6, 6—4, 6—4 ; Connors— 
Alexander 6—1, 6—4 ; Connors— 
Roche 6—4, 7—5.

SUEDIA - CAMPIOANĂ 
„INDOOR"

în cadrul întîlnirilor finale ale 
campionatului european pe te
ren acoperit, echipa Suediei a 
întrecut în meci retur selecțio
nata R. F. Germania cu 3—0. 
învingători și în primul meci, 
la același scor, tenismanii sue
dezi termină pe primul loc în 
clasament. în meciul pentru 
locurile 5—6, echipa Franței a 
întrecut din nou cu 3—0 for
mația Iugoslaviei (în cea mai 
spectaculoasă partidă, Domin
guez l-a învins pe Pilici cu 
7—6, 7—6). Francezii se clasea
ză, așadar, pe locul 5.

TURNEUL FEMININ DE LA 
DALLAS

în cadrul sferturilor de finală 
ale turneului feminin de la Dal
las (Texas) au fost înregistrate 
următoarele rezultate : Wade— 
Shaw 6—2, 7—5 ; Barker — Sto
ve 6—1, 2—6, 6—4 ; Stevens — 
Harter 3—6, 6—1, 6—3 ; Holla
day — Tomanova 1—6, 6—2, 
6—2.

IN MARELE PREMIU F.I.L.T.
în primele „sferturi" ale tur

neului de la Hampton (Virgi
nia), din cadrul Marelui Pre
miu F.I.L.T., au fost înregistra
te rezultatele : Smith — Gollik- 
son 7—5, 6—3 ; Mayer — Fra- 
nulovici 6—2, 6—4 ; Borowiak— 
Hagey 6—4, 6—1.

ÎNTRECERILE „VETERANILOR"
Turneul „veteranilor" desfă

șurat la Copenhaga a fost cîș
tigat de danezul Torben Ulrich, 
care în finală l-a învins cu 
6—2, 6—3 pe suedezul Sven Da
vidson. Pe locul 3 s-a clasat 
australianul Rex Hartwig.

Turneul feminin de șah 
de la Belgrad

MARIA IVANKA 
A TRECUT ÎN FRUNTE

Cinci runde s-au consumat în 
turneul internațional feminin de 
șah de la Belgrad și acum în 
frunte se află șahista maghiară 
Maria Ivanka, cu 3'/., puncte. 
Ea este urmată de compatrioa
ta sa Suzana VerOczi — 3 p și 
un grup de trei competitoare, 
printre care și maestra român
că Gertrude Baumstark, cu cîte 
21/» P (1). în runda a 4-a, 
Baumstark a remizat cu Ve- 
roezi, iar Ivanka a învins-o pe 
Hartston.

MECIURILE CANDIDAȚILOR 
Portisch sc distanțează

Marii maeștri Lev Polugaevs- 
ki (U.R.S.S.) și Henrique Costa 
Mecking (Brazilia) au convenit 
asupra remizei după 30 de mu
tări, în cea de-a cincea partidă 
a meciului pe care și-1 dispută 
la Lucerna în cadrul turneului 
candidaților la titlul mondial 
de șah. Scorul este de 3—2 în 
favoarea lui Polugaevski.

★

La Rotterdam, după disputa
rea a 6 partide, in meciul din
tre marii maeștri Lajos Portisch 
(Ungaria) și Bent Larsen (Da
nemarca) scorul este 4—2 în fa
voarea jucătorului maghiar. 
Partida a 5-a s-a încheiat remi
ză, iar partida a 6-a a fost cîș- 
tigată de Portisch.

EDIJIE JUBILIARA 
A „RALIULUI SAFARI»

Cea de-a 25-a ediție — jubi
liară — a tradiționalei compe
tiții internaționale automobilis
tice „Raliul Safari" se va des
fășura între 7 și 11 aprilie și va 
reuni la start 73 de echipaje. 
Traseul cursei măsoară 6 000 
km, startul urmind să fie dat 
la Nairobi (Kenya).

RECORDURI PE PATINOARUL DIN ALMA-ATA
în prima zi a concursului de 

patinaj viteză care are loc pe pa-

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI
AGENDA SAPT AMINII
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14—16
14—21

SCHI 
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17 BOX
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BOX 
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20
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Turneu WCT, la St. Louis ; turnee pentru
Premiu F.I.L.T., la Washington și Helsinki ; 
feminin, la Philadelphia
Probe nordice, la Zakopane
Continua C.M. (gr. B), la Tokio și (gr.
Copenhaga
In „Cupa Europei" — slalom
f), la Folgarida (Italia)
Meciuri-retur în sferturile de 
europene
In preliminariile C.M. (zona
Uruguay — Venezuela
Meci profesionist (cat. grea) : _
Jimmy Young, la Sen Juan (Porto Rico)
In „Cupa Mondială" — slalom și slalom uriaș (m), 
la Voss (Norvegia)
R.F. Germania — România, la Hanovra
Concurs de sărituri, la Planica (Iugoslavia)
In „Turneul celor 5 noțiuni" : Irlanda — Franța, 
la Dublin ; Scoția — Țara Galilor, la Edinburgh 
Cursa Milano — San Remo
In preliminariile C.M. (zona Amerîcii de Sud) î 
Chile — Ecuador 
fn „Cupa Mondială’ 
(Suedia)

C) la

și slalom uriaș (m,

finala ale cupelor

Americiî

George

de Sud)

Foreman

f

slalom uriaș (m), Ia Are

TOKIO, 13 (Agerpres). — în 
campionatul mondial de hochei 
pe gheață (grupa B), care se 
desfășoară la Tokio, s-au dis
putat noi meciuri: R.D. Ger
mană — Iugoslavia 7—6 (2—1, 
2—1, 3—4); Japonia — Olanda 
8—2 (3—1, 1—0, 4—1); Polonia
— Elveția 5—2 (0—1, 3—1,2—0); 
Iugoslavia — Austria 6—4 (1—1, 
2—2, 3—1) ; Ungaria — Olanda 
8—2 (4—1, 2—0, 2—1) ; Norve
gia — Japonia 2—2 (0—0, 2—1, 
0—1). Pe primul loc în clasa
ment se află Japonia cu 5 
puncte (15—6), urmată de Nor
vegia 5 p (10—7), R.D. Germa
nă 4 p (un meci mai puțin ju
cat), Ungaria 4 p, Polonia 4 p 
(un joc mai puțin), Iugoslavia 
2 p, Elveția și Olanda — Op.

COPENHAGA, 13 (Agerpres).
— în capitala Danemarcei au 
început întrecerile campionatu-

lui mondial de hochei pe ghea
ță (grupa C). Iată primele re
zultate: Italia — Spania 12—0 
(2—0, 5—0, 5—0); Franța — 
Belgia 12—3 (3—1, 3—0, 6—2); 
Danemarca — Anglia 9—2 (2—1, 
4—0, 3—1).

tinoarul „Medeo" din Alma-Ata, 
sportivul sovietic Serghei Marciuk 
a stabilit un nou record mondial 
în proba de 3 ooo m. cu timpul de 
3:56,65. Marciuk este primul pati
nator din lume care parcurge a- 
ceastă distanță sub 4 minute. Ve
chiul record era de 4:08,03 și a- 
parținea olandezului Ard Shenk. 
Două noi recorduri mondiale au 
fost corectate în cea de-a doua zi. 
Serghei Marciuk a realizat în 
proba de 5000 m timpul de 7:00.11, 
iar patinatorul american Eric 
Heiden a fost cronometrat în pro
ba de 1000 m cu timpul de 1:14,47.

ATLETISM ■ La 20 martie va 
avea loc la Diisseldorf tradițio
nalul cros de primăvară la care 
și-au anunțat participarea cîțiva 
dintre cei mai apreciațl alergă
tori din Europa. Federația sovie
tică de specialitate a anunțat că 
la această competiție va depla
sa un lot de 10 sportivi în frun
te cu Enn Selik, recordman u- 
nional în proba de 10 000 m, cu 
timpul de 27:58.8 și Ludmila 
Braghina. deținătoarea recordu
lui lumii in proba de 3 000 m 
plat (8:27.2)

BASCHET • în meci tur pen
tru semifinalele ..Cupei Cupelor" 
(masculin) echipa italiană Birra 
Forst Cantu a învins, pe teren 
propriu, cu 101—78 (47—46) for
mația Cinzano Milano.

BOX • Pugilistul Jose Cuevas 
șl-a păstrat titlul de campibn 
mondial profesionist la cat. se- 
mimljlocie învingind prin k.o. 
tehnic in repriza a doua pe ar
gentinianul Miguel Angel Cam- 
panino. Meciul s-a disputat la 
Ciudad de Mexico in fața a 
15 0C0 de spectatori. • Disputat 
la Anvers, meciul pentru titlul 
european profesionist la cat. 
grea într® Jean-Pierre Coopman 
(Belgia' si Jose Urtain (Spania) 
s-a încheiat cu victoria pugilis- 
tulu! belgian in repriza a 4-a, 
după abandonul spaniolului.

CICLISM . In tradiționala

TELEX
cursă Paris—Nisa conduce rutie
rul belgian Freddy Maertens cu 
timpul de 5h34:18. urmat de vest- 
germanul Thurau, la 8 sec. șl 
de olandezul Raas, la 14 sec. 
Eddy Merckx se află pe locul 
4, la 24 sec. Prima etapă a cursei, 
împărțită în două semletape, fu
sese cîștlgată de Maertens.

hochei • După 36 de etape, 
în campionatul Cehoslovaciei 
conduce echipa Sonp Kladno, cu 
57 puncte, urmată de formația 
Dukla Jihlava — 57 p (golaveraj 
inferior). Rezultate înregistrate 
în etapa a 36-a : HZ Litvinov — 
Dukla Jihlava 6—3 ; T.E. Got- 
waldow — sonp Kladno 2—2 ; 
Tesla Pardubice — Slovan Bra
tislava 4—6 : Moto Ceske Bude- 
jovlce — sparta Praga 5—1.

NATAȚIE • în orașul Rennes 
au luat sfîrșit campionatele de 
înot ale Franței în bazin aco
perit. Cu acest prilej au fost 
stabilite 6 noi recorduri națio
nale. In ultima zi a competiției, 
in proba feminină. Sylvie Tes- 
tuz a parcurs 200 m spate in 
2:21.28.

SCRIM/* • Echipa „Cercle 
d’escrime" din Melun (Franța) a 
păstrat „Cupa campionilor euro
peni" la floretă (masculin). în

finala competiției, care a avut 
loc la Paris, floretiștii francezi 
au întrecut cu 9—6 echipa Di
namo din Minsk (U.R.S.S.) •
Tradiționala competiție internați
onală feminină de floretă pentru 
„Cupa Martini", desfășurată In 
orașul italian Torino, a fost cîș- 
tigată de echipa Dinamo Kazan, 
în finală, floretistele sovietice au 
învins cu 9—6 echipa Vasutas din 
Budapesta, după ce în semifinale 
eliminaseră cu 9—1 formația po
loneză Katowice.

SCHI • Campionatul sovietic 
de sărituri de la trambulina de 
90 m s-a disputat la Nljni Ta
gil și a fost cîștigat de Serghei 
Saicik, cu un total de 255,5 
puncte (sărituri de 119,5 șl 110 
m). Pe locul 2 s-a clasat Iuri 
Ivanov — 221 p, în timp ce A- 
leksei Borovițin. principalul can
didat la titlu, a ocupat locul 3, 
cu 219.3 p.

ȘAH • După 5 runde. In tur
neul de la Bad Lauterberg 
(R.F.G.) conduce campionul mon
dial Anatoli Karpov (U.R.S.S.), 
cu 4*/j puncte, urmat de Furman 
(U.R.S.S.) — 3'/i p. Csom (Un
garia). Sosonko (Olanda), Olafs- 
son (Islanda) — 3d. Rezultate 
din runda a 5-a: Gerusel — Kar
pov 0—1 : Hubner — Sosonko
72—’A ; Olafsson — Csom */,—Vaî 
Keene — Torre 0—1 ; Miles — 
Gllgoricl 1—0

IN PRELIMINARIILE C.M.
Selecționata Peru a învins cu 

4—0 (1—0) echipa Ecuadorului in
tr-un meci disputat la Lima, în 
cadrul grupei a 3-a a zonei Ame
rică de Sud. Au marcat Oblitas 
(2), Luces și Velasquez.
1. Peru 3 1 2 0 6—2 4
2. Chile 2 110 2—1 3
3. Ecuador 3 0 12 1—6 1

Ultimele meciuri ale grupei :
Chile — Ecuador (20.III) și Peru — 
Chile (26.HI).

în zona asiatică (gr. 1). echipa 
din Hong Kong a învins cu 1—0 
(1—0) formația Singapore. Clasată 
pe primul loc în grupă, selecțio
nata Hong Kong s-a calificat pen
tru turneul final al zonei.
CAMPIONATE • CUPE
IUGOSLAVIA (etapa 19). Der- 

by-ul etapei. Steaua roșie — Di
namo Zagreb ,s-a încheiat nede- 
cis : 1—1. Alte rezultate : Zagreb
— Napredak 3—0 ; Velez Mostar
— Partizan Belgrad 1—1 : Rijeka
— Buducnost 1—0 ; Hajduk Split
— Radniciki Niș 1—2 ; Vojvodina
— Zeleznicear 2—2 : Sloboda — 
Celik 1—0 : Borac Banja Luka — 
O.F.K. Belgrad 1—1. Primele cla
sate : 1. Steaua roșie 29 p : 2. 
Dinamo Zagreb 24 p ; 3. Sloboda 
Tuzla 24 p

ITALIA (etapa 20) : Bologna — 
Cesena 0—0; Fiorentina — Verona 
2—1 (Casarsa și Antognoni. res
pectiv Petrini) : Inter — Torino 
0—1 (Bini — autogol); Napoli — 
Foggia 3—2 (Chiarurgi 2. Juliano, 
respectiv Bordon și Olivieri) ; Ju
ventus — Milan 2—1 (Boninsegna, 
Causio. respectiv Scirea — auto
gol) ; Perugia — Lazio 2—0 (A-
menta și Cinquetti): Roma — Ca
tanzaro 1—0 (Prati) ; Sampdoria
— Genoa 1—2 (Zecchini. respectiv 
Damiani și Pruzzo). Primele cla
sate :. 1. Juventus 34 p ; 2. Torino 
33 p . 3. Inter 24 p.

R.F. GERMANIA (etapa 25). Au 
fost înregistrate numeroase sur-

prize: victorii in deplasare și Ein
tracht Braunschweig nouă lideră! 
Borussia Monchengladbach — Ein
tracht Frankfurt 1—3 1; F.C. Sa- 
arbrUcken — Eintracht Braun
schweig 1—2 ! : F.C. Schalke 04 — 
F.C. Koln 1—1 ; M.S.V. Duisburg
— Rot-Weiss Essen 4—0 ; Bayern 
Munchen — Borussia Dortmund 
1—2 1 ; Hamburger S.V. — Tennis 
Borussia 2—1 , Hertha — F.C. 
Kaiserslautern 2—0 ; S.C. Karl
sruhe — Fortuna Dusseldorf 1—1; 
V.f.L. Bochum — Werder Bremen 
0—2. Primele clasate : 1. Eintracht 
Braunschweig 33 p ; 2. Borussia 
Mdnchengladbach 31 p; 3. Schalke 
04 30 o.

ANGLIA (etapa 30) : Derby — 
Birmingham o—0 ; Ipswich — 
Bristol 1—(j : Leicester — Coven
try 3—1 ; Manchester United — 
Leeds 1—0 ; Liverpool — Middles
borough 1—0 : Newcastle — Nor
wich 5—1 ; Queens Park Rangers
— Arsenal 2—1 ; West Bromwich
— Tottenham 2—0 ; West Ham — 
Manchester City 1—0. Primele cla
sate : 1. Liverpool 42 p ; 2. Ips
wich 41 p : 3 Manchester City 
39 D
• Pe stadionul Wembley din 

Londra, in fata a 100 ooo de spec
tatori. echipele Aston Villa și E- 
verton au terminat nedecls : 0—0, 
in finala „Cupei Ligii engleze". 
Partida se va rejuca miercuri, 
la Sheffield

ȘTIRI ® REZULTATE
• într-un meci amical de ju

niori/ echipa Cehoslovaciei a în
trecut cu 1—0 (0—0) formația R.D. 
Germane. • La Bratislava. Dina
mo Kiev a jucat cu formația In
ter din lona’itate. Gazdele au cîș
tigat cu 2—0 (0—0). prin golurile 
marcate de Mraz și Brezik. • 
Bayern Munchen va întreprinde, 
în perioada 18—24 iulie, un turneu 
de trei jocuri in S.U.A. : la San 
Francisco (20 Iulie). Los Angeles 
(22 iulie) și New York (24 iulie).
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