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în prima parte a dimineții 
de miercuri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a fost din nou 
prezent in citeva din principa
lele zone din Capitală afectate 
de seism.

Secretarul general al parti
dului a fost însoțit de tovarășii 
Manea Mănescu, Ion Dincă, de 
specialiști în domeniul proiec
tării și construcțiilor.

Această nouă vizită de lucru 
a fost consacrată analizării 
stadiului acțiunilor de îndepăr
tare a' consecințelor cutremu
rului și măsurilor ce se impun 
în continuare pentru refacerea 
zonelor afectate, a blocurilor 
de locuințe, a sediilor unor 
instituții publice, comandamen
te militare, care au avut de 
suferit grave avarii. Totodată, 
au fost prefigurate proiecte de 
construire a unor noi edificii 
și de sistematizare edilitară în 
locul fostelor blocuri prăbușite.

Pe întregul parcurs străbătut 
în zona centrală a Capitalei — 
cea mai puternic lovită de 
seism — pe bulevardele Nicolae 
Bălcescu, Republicii și Hristo 
Botev, 
străzile 
xandru 
cum și 
la tot 
turilor, 
ganizate, pline de dăruire, e- 
roism și sacrificiu, desfășurată 
de organele și organizațiile de 
partid, de activiștii de partid 
și de stat, ai organizațiilor de 
masă și obștești, de forțele 
noastre armate, de gărzile pa
triotice și unitățile Ministerului 
de Interne, de muncitori, tineri, 
elevi și studenți, pentru a 
aduce la îndeplinire hotărârile 
stabilite de conducerea, parti
dului și statului rin accelerarea 

.. ’nlăturării gravelor consecințe 
ale cutremurului din seara zilei 
de 4 martie. Toate 
testă o dată mai 
partidului nostru, 
sa de a mobiliza 
masele, de a face față oricăror 
încercări, înalta conștiință so
cialistă a poporului român, re
sursele inepuizabile ale 
tații noastre.

Pretutindeni, la fiecare 
secretarul general al 
dului este întîmpinat cu 
sebită căldură de cetățenii Ca
pitalei, care îl adresează cu 
căldură mulțumiri pentru acti
vitatea sa neobosită în vederea 
normalizării situației, expresia 
sentimentelor lor do nețărmu
rită dragoste și recunoștință 
față de cel care zi și noapte 
a fost alături de cei greu în
cercați, fiind permanent la pos
tul de comandă al vastei ope
rații de salvare a vieților ome
nești, al frontului refacerii.

Sînt manifestări care demon
strează în mod elocvent legă
tura indisolubilă a partidului, 
a conducerii sale, cu masele 
largi ale celor ce muncesc, 
modul exemplar în care cetă
țenii patriei noastre, în frun
te cu comuniștii, au răspuns 
chemării partidului concentrîn- 
du-și eforturile pentru ieșirea 
cît mai grabnică a țării din

în Piața Rossetti, pe 
Tudor Arghezi, Ale- 
Sahia, Brezoianu, pre- 
pe alte artere se văd 

pasul rezultatele efor- 
ale muncii titanice, or-

acestea a- 
mult forța 
capacitatea 
și conduce

socie-

popas, 
parti- 

deo-

Grijă și afecțiune părintească față de tinărul Sorin Crainic și 
ceilalți suferinzi vizitați

greaua încercare prin care a 
trecut.

în cursul aceleiași dimineți, 
secretarul general al partidului, 
însoțit de tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășii Manea 
Mănescu, Ilie Verdeț și Ion 
Stănescu, s-a oprit la Com
plexul Expozițional din Piața 
Sein teii.

Pavilionul central al comple
xului, construcție monumentală, 
cu deschideri largi, a suportat 
bine, ca de altfel și celelalte 
edificii ce compun acest ansam
blu, solicitările extrem de pu
ternice ale distrugătorului cu
tremur din seara de 4 martie. 
Structura de rezistență nu a 
fost afectată în elementele sale 
de bază. Doar fisurile unora 
din componentele construcției 
și geamurile sparte de la ni
velele superioare ale edificiu
lui trădează aici efectele miș
cărilor seismice. Cercetînd în
deaproape, împreună cu spe
cialiștii, starea edificiului, 
secretarul general al partidului 
a indicat să se repare cît mai 
repede stricăciunile, să fie con
solidate elementele constructive 
afectate. în același timp, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
pus în fața organelor de resort 
sarcina de a concentra aici 
forțe de muncă superioare, pre
cum și tehnică de înaltă pro
ductivitate astfel incit, în cel 
mult două săptămîni, acest 
mare complex să poată func
ționa potrivit destinației sale.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de tovarășii Manea Mă
nescu și Ilie Verdeț și de mi
nistrul sănătății, Nicolae Nico- 
laescu, au vizitat, in cursul di-

mineții, la paturile lor de su
ferință și însănătoșire, pe mulți 
dintre oamenii salvați de echi
pele de intervenții din blocurile 
năruite de puternicul cutremur 
ce s-a abătut, cu 12 zile în ur
mă, asupra Capitalei și a țării.

De această dată, 
Nicolae Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu s-au 
spitalul clinic de copii 
Alexandrescu” de pe 
Ștefan cel Mare și Spitalul Mi
litar Central de pe strada Ște
fan Furtună, unde se află, sub 
cea mai atentă îngrijire medi
cală, o bună parte din supra
viețuitorii cutremurului. Mulți 
dintre ei, printre care se află 
studenta Livia Negoescu, pro
fesoara Elena Enache, munci

tovarășul 
tovarășa 
oprit la 
„Grigore 
șoseaua

(Continuare in pag. a 4-a)

Zguduită de un cutremur distrugător, care a afectat 
grav Capitala și nouă județe, cu tragice pierderi de 
vieți omenești și mari pagube materiale, pentru cetă

țeni și economia națională, țara întreagă este cuprinsă în 
imensul șantier al refacerii. Ca și în alte împrejurări potriv
nice din anii trecuți - cînd a mai avut de suportat cala
mități naturale - poporul nostru, harnic și demn, nu s-a 

,n'c* această dată îngenuncheat. înfruntînd cu 
bărbăție catastrofa, masele de cetățeni ai României au ac
ționat cu promptitudine și fermitate - la chemarea parti
dului, a secretarului său general, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — pentru înlăturarea urmărilor seismului și re
facerea a tot ceea ce a fost distrus sau avariat în seara 
de 4 martie, pentru restabilirea cursului normal al vieții, 

în aceste împrejurări atît de grele, dar și atît de încărcate 
de fapte de eroism s-a afirmat o dată mai mult rolul parti
dului ca forță politică conducătoare a întregii națiuni, trăi
nicia legăturii saie strînse cu masele. întregul Comitet Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. a acționat permanent, ca un 
puternic stat major politic, conducind și organizînd bătălia 
împotriva urmărilor cutremurului, elaborind zi de zi direc
tivele necesare, precizind direcțiile principale și obiectivele 
prioritare, stabilind măsurile practice, concrete, cele mai im
perioase în fiecare fază a operațiunilor in curs de desfășu
rare. O activitate neobosită, energică și neînfricată a des
fășurat secretarul general al partidului, în conducerea în
tregii munci de partid și de stat. Prezența sa permanentă la 
fața locului, pretutindeni unde s-a produs dezastrul, excep
ționalul său exemplu de bărbăție și curaj, prețioasele indi
cații date zi de zi și ceas de ceas au constituit un puter
nic factor de îmbărbătare și îndrumare a comandamentelor 
de lucru create, a tuturor oamenilor muncii. Insistența cu 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se acționeze 
pentru salvarea supraviețuitorilor de sub clădirile prăbușite 
și a bunurilor materiale, vizitele sale la spitalele în care 
au fost internați cei scoși de sub dărîmături, măsurile luate 
de Comitetul Politic Executiv pentru ajutorarea sinistraților 
au constituit, de asemenea, dovezi elocvente ale grijii de-

I__ i
osebite pe care partidul o poartă oamenilor, dovezi ale urna- 
nismului profund al orînduirii noastre socialiste.

Răspunzind apelului conducerii partidului, organele și or
ganizațiile de partid, activiștii de partid și de stat, ai orga
nizațiilor de masă și obștești, forțele armate, gărzile patrio
tice, unitățile Ministerului de Interne, tineretul, în rind urile că'uia 
s-au înrolat cu devotament și sportivii patriei, au luptat cu 
abnegație și dăruire pentru soluționarea problemelor atît 
de complexe și dificile create de cutremur. în acest sens 
trebuie remarcată comportarea comuniștilor, a celorlalți oa
meni ai muncii care au acționat cu promptitudine și răs
pundere pentru apărarea întreprinderilor și instituțiilor lor, 
pentru înlăturarea avariilor și reluarea activității normale.

Acest uriaș efort colectiv — care a fost și continuă să fie 
apreciat cu adîncă admirație pe plan internațional — este 
expresia puternicei solidarități generate de orinduirea noas
tră socialistă. Desigur, spiritul de întrajutorare a constituit 
dintotdeauna o virtute morală a poporului nostru. Dar nu- 
mțji in condițiile socialismului, pe temeiul relațiilor noi create 
între oameni, al conștiinței că toți formăm o unică familie, 
că sîntem deținători ai puterii și stăpini deplini ai întregii 
avuții naționale, solidaritatea celor mai diverse categorii 
sociale putea lua amploarea cunoscută in aceste zile de 
grea încercare. Numai în orinduirea noastră socialistă, care 
asigură, deopotrivă, poporului deplina sa independență și 
suveranitate, a fost posibilă acea maximă concentrare și mo
bilizare a mijloacelor materiale și umane, sub o conducere 
coordonată, unitară, operativă și eficientă a tuturor sectoa
relor de activitate, astfel îneît în numai citeva zile de la 
declanșarea catastrofei consecințele sale să fie înlăturate 
în bună parte, iar cursul normal al vieții să se restabilească 
pe tot cuprinsul țării.

Firește, acțiunea de refacere va necesita încă o muncă 
încordată de lungă durată. Dar, prin tot ceea ce a făcut 
pînă acum pentru înlăturarea urmărilor dezastruosului seism, 
pentru readucerea la o funcționare firească a ansamblului 
vieții sociale, poporul nostru - sub conducerea încercată a 
partidului — a obținut o mare victorie morală, care se bucu
ră de aprecierea lumii întregi.

CONTUL OMENIEI ȘI AL SOLIDARITĂȚII

NOI CONTRIBUȚII ALE MIȘCĂRII SPORTIVE
Numeroase acțiuni

Pentru a veni în ajutorul 
celor care au avut de suferit 
de pe urma cutremurului din 
4 martie și a contribui la acti
vitatea de refacere, cluburile 
și asociațiile sportive sindicale 
din întreaga țară au inițiat mai 
multe acțiuni ale căror încasări 
urmează a fi depuse în „Con
tul 1977“. Astfel, o primă sumă 
de 200 000 de lei a fost depusă 
din biletele vîndute la întîlni- 
rile de fotbal organizate de 
U.T.A. și Rapid Arad, F.C.M. 
Galați, Steagul roșu și Trac

DIN CUPRINSUL ZIARULUI:

Cronicile primei etape a returului 
Diviziei A de fotbal
Rezultatele metiurilor și clasa
mentele Diviziei B

record• Natalia Mărășescu 
mondial pe 5000 m.

O Aseară, în cupele europene de 
fotbal

ul inițiative in toate județele țârii
torul Brașov, Victoria Orașul 
Victoria și Nitramonia Făgăraș.

Cluburile și asociațiile spor
tive sindicale care au echipe 
divizionare de fotbal vor 
depune în „Contul omeniei” un 
milion de lei, reprezentind în
casările din prima etapă a re
turului. De asemenea, va fi ■ 
depusă suma de 3 milioane lei 
din încasările de la competi
țiile de fotbal, 
volei, 
vor fi

box, haltere, 
motocros și lupte care 
organizate în anul 1977.

★
județul Prahova primimDin _ .

vești referitoare la contribuția 
sportivilor și activiștilor spor
tivi la „Contul 1977’’. Iată citeva 
exemple : F. C. Petrolul va or
ganiza 4 jocuri, dintre care 
două internaționale, ale căror 
încasări se vor ridica la 200 000 
lei. Pînă acum au fost depuși 
86 000 lei ; echipele de fotbal 
Prahova și Metalul Plopeni 
vor dona încasările de la două

meciuri — 30 000 lei ; 9 echipe 
de fotbal care activează în Di
vizia C — 25 000 lei ; 32 de 
echipe de fotbal din campiona
tul județean — 14 400 lei ; e- 
chipa de volei (m) Petrolul și 
formația de baschet (f) Sănă
tatea, divizionare A, vor dona 
toate încasările pe care le vor 
face în întîlnirile susținute în 
acest an ; echipele de handbal, 
din Divizia B, Vulturul și Ra
finăria Teleajen — încasările 
realizate în 4 jocuri — 5 000 lei; 
C. S. Petrolul, de pe urma or
ganizării unui concurs de gim
nastică — 10 000 lei ; prin două 
spectacole realizate de C.J.E.F.S. 
Prahova și clubul Petrolul se 
va realiza și depune suma de 
40 000 lei ; arbitrii de fotbal — 
3 000 lei ; contribuția bănească 
a întregului activ salariat al 
C.J.E.F.S. Prahova, C. S. Pe
trolul, F. C. Petrolul și C.S.O. 
Sinaia, retribuția pe o zi pînă

(Continuare în pag. 2—3)



SE ÎNLĂTURĂ URMELE CUTREMURULUI! I A REÎNCEPUT

depășirea obiectivelor
o serie de spor- 

__ , să participe la 
munca de înlăturare a urmă
rilor seismului 
secțiile clubului 
rești au trecut la programul 
normal. Astfel, fotbalul a intrat 
de miercuri în activitatea com- 
petițională, iar celelalte secții 
desfășoară, după cura ne spu
nea vicepreședintele clubului, 
Liviu Mihăilescu, antrenamente 
cu volum și intensitate sporite. 
Este vorba de echipele femini
nă și masculină de volei, de 
echipa feminină de baschet, de 
cea de handbal, precum și de 
formația de polo, deținătoare a 
titlului de campioană a țării.

Toate obiectivele stabilite pen
tru acest an sînt menținute, dar 
se caută, pe cît posibil, depă
șirea lor printr-o activitate și 
mai susținută.

In timp ce 
tivi, continuă

din 4 martie,
Rapid Bucu-

antrenamentele sînt cele de 
box, haltere, rugby și ciclism. 
De altfel, antrenorii lor s-au 
distins prin abnegația cu care 
au muncit pentru înlăturarea 
dărîmăturilor și restabilirea or
dinii pe bazele noastre spor
tive. în rîndul celor care s-au 
evidențiat, M. Niculescu și V. 
Sălăjan (ciclism), C. Buzuliuc 
(box), E. Denischi (rugby), -. 
Enciu (haltere), Gh. Ispas (ca
notaj) Ș.a.

I.

La C. S. Școlar, antrenamente
neîntrerupte I

înlăturarea efectelor cutre
murului a stat în permanență 
și în atenția activiștilor clu
bului Olimpia din Capitală. în 
afara coșului de la instalația 
de termoficare a sălii Olimpia 
din șos. Iancului, care a 
demolat și refăcut — ne spu
nea președintele clubului, "" 
hai Anghel — angajații clubu
lui au fost împărțiți în două 
grupe conduse de cei doi vice
președinți, Ion Dinulescu și 
Mihai Bădescu, care au acțio
nat la înlăturarea efectelor 
dezastrului la stadionul din 
șos. Vitan și la sălile din str. 
Valerian Prescure. încă de joi, 
majoritatea urmelor cutremu
rului de Ia bazele sportive ale 
Olimpiei au fost șterse, astfel 
că cele mai multe secții și-au 
reluat antrenamentele. Ince- 
pînd de luni programul de pre
gătire se desfășoară normal, 
conform graficului alcătuit încă 
de la începutul anului. Printre 
primele secții care și-au reluat

fost

Mi-

După cum arătam într-un nu
măr trecut al ziarului nostru, 
sportivii și
C.S. Școlar și-au pus la punct 
majoritatea spațiilor de pregă
tire și au reluat cu forțe spo
rite programul de instruire. 
Președintele clubului, Teodor 
Bolea, sublinia faptul ,,că s-a 
hotărît. ca — pentru recupera
rea timpului pierdut — toate 
secțile să desfășoare antrena
mente și duminica. De altfel, 
această măsură a și fost tra
dusă în practică, duminica tre
cută avînd loc antrenamente în 
6 secții, pentru ca din această 
duminică absolut toate secțiile 
să susțină cu regularitate lecții.

Și la această unitate obiecti
vele fixate pentru anul 1977 
rămîn valabile, cu toate că In 
cazul unor echipe — box, gim
nastică ritmică etc. — avarie
rea sălilor de antrenament de
termină 
tirea în

antrenorii de la

pentru moment pregă- 
condiții

Pregătiri intense
mai grele.

participe activContinuând să 
la munca de refacere, studen
ții sportivi ai Institutului de 
Educație Fizică și Sport din 
București și-au reluat și pre
gătirile în vederea participării 
la diferite competiții. Toatece- 
le trei unități sportive studen
țești din Dealul Spirii — clu-

burile I.E.F.S., C.N.U. și C.A.U. 
— au trecut la programul nor
mal de antrenamente

Președintele clubului I.E.F.S., 
Mihai Tîrnoveanu, spunea că 
în cursul acestei săptămîni, e- 
chipele de baschet fete, biatlon 
și patinaj artistic participă la 
întrecerile campionatelor repu
blicane.

Vicepreședintele C.N.U., Ște
fan Georgescu, sublinia faptul 
că absolut toate echipajele — 
masculine și feminine — au ie
șit pe apă, pregătindu-se în 
vederea apropiatelor campiona
te naționale de fond. De ase
menea, sportivii din secția de 
yachting, după ce și-au pus la 
punct ambarcațiile și au re
parat avariile din hangar, și-au 
ridicat pînzele, ieșind în largul 
lacului Herăstrău.

Și la 
au fost 
sitatea, 
perarea

C:A.U. 
reluate 
atleții 
zilelor

antrenamentele 
cu toată inten- 
urmărind recu- 
pierdute.

La Șc. sp. 2 București
efectiv și-a reluat

întregul
munca

didactice
2 Bucu-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

CAMPIONATUL

REZULTATE TEHNICE
— Steaua
— U.T.A.
— F.C.M. Galați
— Progresul
— A.S.A. Tg. Mureș
— Politehnica lași
— Rapid

0-1 
1-0
4- 2
5- 0
0-1
1-1
2-0

Sportivii și cadrele 
ale Școlii sportive nr. 
rești au trecut la programul o- 
bișnuit de activitate. După ce, 
în zilele imediat următoare ca
lamității din 4 martie, elevii 
și profesorii lor s-au numărat 
printre participanții activi la 
operațiunile de salvare și de 
înlăturare a urmărilor catastro
fei, de vineri s-a reluat proce
sul instructiv-educativ, întîi 
după vn orar restructurat și de 
curînd după orarul normal.

întregul efectiv de sportivi și 
antrenori a reînceput, deci, 
munca, imperativul acestor zile 
fiind : mai mult și mai bine ! 
Fiecare antrenament în parte 
se desfășoară cu toată seriozi
tatea, fiecare oră este folosită 
la maximum pentru ridicarea 
măiestriei. Cu excepția sălii de 
gimnastică ritmică — avariată 
de cutremur — toate celelalte 
spații destinate activității șco
lii sînt în bună stare, oferind 
condiții optime de activitate.

I
I

NOI CONTRIBUȚII ALE MIȘCĂRII SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

la sfîrșitul
110 000 lei.

anului circa

★
să sprijine efectiv 
Strângere de fon- 

echipele

înțelegând 
acțiunea de 
duri în „Contul 1977”,___ ,
divizionare C de fotbal din ju
dețul Dolj vor depune toate 
încasările de la meciurile cu 
care va fi reluat campionatul. 
Primul dintre acestea este pro
gramat chiar astăzi 17 martie. 
Este vorba de partida dintre 
Dunărea Calafat și C.F.R. Cra
iova.

O inițiativă asemănătoare este 
in curs și in cazul formațiilor 
Universitatea Craiova (Divizia 
A) și Electroputere (Divizia B).

Este de menționat și faptul 
că activul C.J.E.F.S. Dolj, al 
cluburilor sportive din muni
cipiul Craiova și al adminis
trației bazelor sportive va 
depune în „Contul 1977” suma 
de 10 000 lei.

în același timp, C.J.E.F.S. 
Dolj a solicitat unor federații 
programarea unor meciuri a- 
micale la Craiova ale căror în
casări să fie vărsate în „Contul 
omeniei” : o întrecere interna
țională de fotbal și un joc fe
minin de volei cu participarea 
reprezentativelor clubului Uni
versitatea.

activiștii din domeniul spartu
lui își aduc un însemnat a- 
port la ajutorarea celor greu 
încercați de urmările cutremu
rului, precum și la refacerea 
localităților afectate. Astfel, ei 
au depus pînă acum în „Con
tul 1977” peste 20 000 lei, re
zultați din manifestările spor
tive organizate în aceste zile. 
De asemenea, pentru continua
rea acțiunilor de acest fel, vor 
mai avea loc noi competiții cu 
participarea echipelor de fotbal 
din Vatra Dornei, Rădăuți, Făl
ticeni, Frasin, Cimpulung și 
Moldovița. Totodată, activiștii 
Consiliului județean pentru e- 
ducație fizică și sport 
pune din 
60 000 lei.

minică să aibă loc o compe
tiție feminină de handbal în 
același scop.

★
Harghita se des- 
plin acțiunea de

retribuție
vor de- 

peste

★
și sportivii din ju-

ferm în

F.C. Constanța
S.C. Bacău
Jiul
Univ. Craiova
F.C. Argeș
F.C.M. Reșița
F.C. Bihor

Meciurile Dinamo - Politehnica Timișoara 
Sportul studențesc — Corvinul au fost aminate.

ETAPA VIITOARE (sîmbâtă 19
A.S.A. Tg. Mureș 
Steaua 
Politehnica Iași 
Progresul 
Corvinul 
U.T.A. 
Rapid 
Politehnica Tim. 
F.C.M. Galați

(In paranteze, rezultatele din turul campionatului)

- S C. Bacău
- Univ. Craiova
- Sportul studențesc
- F.C. Constanța
- Jiul
- Dinamo
- F.C. Argeș
- F.C. Bihor
- F.C.M. Reșița

(0-0)
(0-0) 
(1-1) 
(2-0)
(0-0) 
(0-1) 
(1-0)

Ș'

martie)
(0-1)
(2-0)
(1-3)
(0-0)
(1-1)
(0-7)
(0-1)
(0-1)
(1-4)

★
Organizațiile sportive din ju

dețul Neamț contribuie la 
„Contul 1977“. La meciul de 
fotbal Ceahlăul Piatra Neamț — 
Relonul Săvinești, care a avut 
loc duminică, s-au adunat 
127 000 lei, la aceasta adăugîn- 
du-se și fondurile rezultate de 
la etapa județeană a campio
natului național de box pentru 
juniori și de la întîlnirea de fot
bal Danubiana Roman—Relonul 
Săvinești. Suita acțiunilor des
tinate colectării de fonduri pen
tru „Contul omeniei” continuă 
cu o serie de partide de fotbal, 
în cadrul „Cupei Independen
ței”, la care vor lua parte for
mațiile Danubiana, Laminorul, 
Cimentul, Cetatea, Bradul, 
I.T.A., Relonul și Ceahlăul. De 
asemenea, angajații Consiliului 
județean pentru educație fizică 
și sport și ai Clubului sportiv 
au hotărit să doneze suma de 
30 000 lei, reprezentînd retribu
ția pe o 
anului.

Activiștii 
dețul Olt s-au angajat 
acțiunea de întrajutorare a ce
lor care au avut de suferit de 
pe urma seismului, pentru re
facerea zonelor calamitate, 
fel, 15 asociații — dintre 
amintim I.O.B. Balș, Oltul 
găncști, Răsăritul Caracal, Alu
miniu și Textila Slatina — au 
depus peste 25 000 lei, urmând 
ca în zilele viitoare să doneze 
Și alte sume. De asemenea, ac
tiviștii consiliului județean pen
tru educație fizică și sport au 
hotărît să contribuie, pînă la 
sfîrșitul anului, în fiecare lună 
cu retribuția pe o zi. în același 
spirit se înscrie și hotărîrea 
arbitrilor din județ, care vor 
ceda haremurile de arbitraj cu
venite pentru conducerea me
ciurilor în campionate. Notăm, 
totodată, faptul că în „Contul 
omeniei” au fost înscrise și 
fondurile realizate la meciul de 
fotbal Progresul Corabia — Ră
săritul Caracal, urmînd ca du-

Ast-
care 
Dră-

zi din fiecare lună a

Alături
județului

★
de ceilalți cetățeni al 
Suceava, sportivii și

CLASAME
17
18
18
18
18
17

1. DINAMO
Univ. Craiova 
Steaua
Jiul
A.S.A. Tg. Mureș 
Sportul stud. 
Politehnica Tim.

8. U.T.A.
9. F. C. Bihor

10.
11.
12.
13.
14.
15.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

F.C.M. Reșița 
F. C. Argeș 
Progresul 
Politehnica lași 
S. C. Bacău
Rapid'

16. F. C. Corvinul
17. F. C. Constanța
18. F.C.M. Galați

18
18
18
18
18
18
18
18
17
18
18

I DIFERENȚĂ MINIMĂ, IN CIUDA UNEI DOMINĂR
I
I
I
I
I
I
I
I
I

A

în județul 
fășoară din 
ajutorare materială a victime
lor cutremurului din 4 martie. 
Una din forme este aceea a 
strângerii de fonduri bănești, 
care vor fi depuse in contul de 
ajutorare a sinistraților și pen
tru acțiunea de reconstrucție. 
Astfel, activul C.J.E.F.S. Har
ghita și Sport club Miercurea 
Ciuc vor dona din retribuții și 
venituri proprii suma de 27 000 
lei. Multe alte asociații spor
tive din județ s-au angajat să 
depună în „Contul omeniei” di
ferite sume de bani : A. S. Vi
itorul Gheorghieni — 2100 lei, 
Voința Odorheiul Secuiesc — 
10 000 de lei ș.a.

De asemenea, s-a hotărît ca 
Încasările de pe urma turneu
lui de hochei care se va des
fășura în zilele de 19—21 mar
tie pe patinoarul din Miercu
rea Ciuc — la care va parti
cipa și o echipă ” ~
slovacia — să fie 
același fond.

★
în județul Sălaj,

mul a fost mai puțin resimțit, 
cetățenii contribuie în aceste 
zile cu diverse sume în „Con
tul omeniei” pentru a ajuta la 
refacerea localităților grav a- 
fectate, la ajutorarea celor lo
viți de sinistru. în rîndul lor, 
se află sportivi și activiști spor
tivi. care s-au hotărît să de
pună în „Contul 1977” peste 
50 000 lei, ca urmare a orga
nizării unor întîlniri de fotbal, 
de volei, a donării haremurilor 
de arbitraj, precum și a re
tribuției pe o zi din fiecare 
lună, pină la sfirșitul anului.

din Ceho- 
depuse în

unde seis-

UN TRASEU AL OMENIEI, PRIN MUZICĂ Șl POEZIE
Poezia și muzica tînără iși 

propun să participe cu un mi
lion Iei la ajutorarea sinistra- 
ților și la reconstrucție.

începând de la 17 martie 
1977. Cenaclul Flacăra al Tine
retului revoluționar, organizat 
de C.C. al U.T.C. și revista 
„Flacăra” desfășoară în locali
tăți din Transilvania „Un tra
seu al omeniei și solidarității 
prin muzică și poezie”.

Cenaclul debutează azi la 
Brașov — ora 19, la Teatrul

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I

Dramatic. în continuare Codlea 
•— 18 martie ora 16,30 ; Făgăraș
— 18 martie ora 20,30; Mediaș
— 19 martie ora 16,30; Sibiu
— 19 martie ora 20,30; Blaj — 
20 martie ora 10,30 ; Aiud — 
20 martie ora 16,30 ș.a.m.d.

După încheierea lungului 
turneu transilvan, la' 6 aprilie 
1977, va fi organizată la Pala
tul Sporturilor și Culturii (sala 
Polivalentă) o noapte de primă
vară cu tineretul bucureștean, 
la 9 aprilie 1977, ora 20,30.

CONSTANȚA, 16 (prin telefon).
Victorie lejeră a echipei 

campioane, la un scor mi
nim, care ar fi putut să fie 
mult mai net. Steaua s-a im
pus printr-un plus de mobili
tate, viteza compartimentului 
de mijloc fiind mult superi
oară tinerei dar prea lentei 
linii mediane constănțene.

în primele 45 de minute, 
avantajați de vînt, steliștii au 
avut cel puțin trei mari 
ocazii de gol. în min. 30 Ior- 
dănescu, servit de Dumitru, 
se rotește în careu și ratea
ză o ocazie clară. în min. 35, 
după o pătrundere a lui Troi, 
Stoica primește balonul în 
punctul de 11 m, e singur cu 
portarul, dar șutează, sur
prinzător, peste bară. în ulti
mul minut al primei reprize, 
Dumitru îl lansează în careu 
pe Năstase, pe partea dreap
tă, dar vîrful bucureștenilor, 
incomodat de plonjonul por
tarului, nu reușește să fructi
fice o minge ușoară.

După pauză, constănțenii, 
avantajați de vînt, reușesc 
să echilibreze jocul timp de 
cîteva minute, dar cei care 
ratează sînt din nou bucu- 
reștenii. în min. 55 Troi cen
trează, Iordănescu plonjează, 
reia cu capul, dar Ștefănescu 
are un reflex frumos, 
pingînd. A cincea mare 
zie de gol a oaspeților 
consumă în min. 60,

I
I
I
I
I
I

res- 
oca- 

se 
cînd

F.C. CONSTANȚA - STEAUA 0-
Stadionul „1 Mai” ; teren bun ; timp friguros ; s 

20 000. A marcat : STOICA (min. 65). Raport de 
suturilor la poartă : 5—15 (pe spațiul porții : 2—7).

F.C. CONSTANȚA : Ștefănescu 8 — Mustafa 6, Ani 
6 — Buduru 5 (min. 58 Livciuc 6). Petcu 7, Dragnec 
culescu 5 (min. 58 Peniu 6), Turcu 6.

STEAUA : lordache 8 — Anghelini 7. Someș 8, 
mitru 8, Stoica 8, |ordă>nescu 7 — Troi 7, Năstase

A arbitrat: O. Anderco ; la linie s
Mare) ți V. Catană (Cărei).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori t 0—0.

FI.
7, 
L

Dumitru slalomează într-o 
lungă acțiune individuală, 
șutind alături din poziție bu
nă. Golul victoriei cade în 
min. 65: Zamfir controlează 
o minge pe partea stingă, 
trimite lung, cu boltă, spre 
Troi, pe partea opusă, Codin 
și Nistor ezită, Troi întoarce 
mingea în careu și STOICA 
reia de la

Gazdele 
mițînd o 
vizare a 
reștenilor, 
ziției vîntului, 
min. 74, 75 și 76 prin Iordă- 
nescu, Năstase și Zamfir. în 
ultimele 5 minute, constăn- 
țenii aruncă în luptă ulti
mele resurse. Ei reușesc pri
mul șut pe poartă în min. 
85 (prin Turcu) și încheie 
jocul cu două mari ocazii 
(min. 87 — șut la vinclu al 
lui Antonescu, salvat prin- 
tr-un plonjon al lui Iorda- 
che și min. 89 — D. Zamfir 
care, surprins de luftul lui

12 m.
slăbesc alura, per
și mai mare acti- 

ofensivei bucu- 
care, în ciuda opo- 

ratează în

VICTORIE MAI DIFICILA 
DECÎT 0 ARATĂ SCORUL

F.C. BIHOR - RAPID 2-0 (1-0)
Stadionul F.C. Bihor ; teren bun : timp frumos. însorit ; spectatori — aproxi- 

metiv 14.000. Au marcat : GHERGHELl (min. 34. din 11 m) și FLORESCU (mrn. 
55). Raport de comere : 6—5. Raportul șuturilor la poartă : 15—9 (pe spațiul 
porții : 8—3).

F.C. BIHOR : Vidac 7 — P. Nicoloe 6, Bi-gan 6, Lucaci 7, Petrovici <5 — A. 
Naghi 6 (min 73 M. Marian 5) Naom 7, Kun l| 7 — Lupâu 6 (min. 67 Zare 
6), Florescu 7, Gherghel'i 7.

RAPID : ioniță 7 — Pop 7, Niță 5, Pîrvu 5, Ad. Dumitru 7 — Rîșnîță 5, 
Neagu 7, M. Stellan 5 — Co jaco ru 5, D. Popescu 5 (min. 57 Șirtru 6), Manea 
5 (min. 50 David 6).

A arbitrat : R. Șerban * ★ ir : la linie : V. Gheorghe și V. Ciooilteu (toți 
din Craiova).

Trofeul Petschovschi : 9 ; La juniori : 2—1 (1—0).
C"“ ' ■ ...

ORADEA, 16 (prin telefon).
Victorie meritată a forma

ției locale. Un succes care s-a 
materializat destul de greu, cu 
prețul multor eforturi, pentru 
că Rapid a venit la Oradea ho- 
tărîtă să facă totul pentru un 
rezultat bun. Feroviarii nu au 
reușit să cîștige nici un punct, 
dar, după părerea noastră, au 
practicat un joc de ansamblu 
superior gazdelor, neputînd 
fructifica însă nici una din ce
le trei mari ocazii avute : în 
min. 3 Manea expediază balo
nul în bară, mingea îi revine 
lui D. Popescu, dar Vidac sal
vează in extremis ; în min. 62 
Neagu trimite un șut paralel cu 
linia porții, Vidac este undeva 
în careul mic, dar nici un ju
cător rapidist nu se află la post 
pentru a înscrie ; în min. 89, 
M. Stelian scapă singur spre 
poarta adversă, însă este ajuns 
din urmă și deposedat de ba- 
Ion în momentul șutului.

F.C. Bihor a obținut' victoria 
datorită insistenței cu care a 
atacat îndeosebi în repriza se
cundă și în urma a două gre
șeli de apărare ale oaspeților : 
în min. 34, Kun II, lansat spre 
poarta lui Ionită, este faultat 
în careu de Niță și GHER
GHELl transformă penaltyul ; 
în min. 55 Kun II a șutat spre 
poartă, balonul a fost deviat de 
Pîrvu Ia FLORESCU, care a 
înscris, stabilind scorul final al 
partidei. Arbitrul R. Șerban nu a 
fost suficient de bine ajutat de 
colegii săi de la linie ; poate 
și din această cauză el a fost, 
uneori, nehotărît și a fluierat 
cu întîrziere. în min 84 el a 
comis și greșeala de a nu a- 
corda o lovitură de la 11 metri 
gazdelor, la un fault în careu 
comis de Pîrvu asupra lui M. 
Marian.

Mircea TUDORAN

Vigu, nu 
că bale 
metri).
in extrer 
ca, însă, 
dominat

JIUL S
PETROȘ. 
întâlnire, 

rioade dis1 
jocul a f< 
librat, însi' 
rități (arb 
„acorde” I 
iar după 
minat cat< 
lățenli au 
fensivă, a 
mai scurt 
mai mult

JIUL
F.C.M. GA

Stadionul 
timp noros ; 
tiv 7 000. / 
(min. 43), 
STOICA (m 
80), respect 
(■min. 20), 
11 m). Rai
Raportul $u 
(pe spațiul

JIUL s Ho
7, Ciupi tu I 
leanu 6) — 
Augustin 8,
8, Sala ian

F.C.M. GJ 
Dumitrescu) 
Nedelcu 5, 
ta nt in eseu î 
Vochin 6, E

A arbitra 
!a linie : I 
(toți din Bi

Cartonașe
TINESCU, K 
RESCU, SA

Trofeul Pe 
La juniori

tă. După, 
loase, găl 
marat p 
min. 20, 
coechipier 
TINESCU.. 
coif, făcir * 
portarului 
deschidere 
avut mai 
ținut mai 
finalul rei 
tabilit 
unei frum 
chiță—MU 
ultimul.

în repi 
avut maji 
sens un 
F.C.M, X' 
mîndu-se 
strictă. E< 
este faptv 
tat de tre



ETAPEI
' 3 38-17 24

5 34-19 22
6 33-21 22
6 28-22 22
7 18-15 20
5 19-12 19
. 22-19 19
6 23-33 19
6 26-24 18

. 7 25-26 18
7 25-31 18
7 25-37 17

; 8 22-18 15
9 21-23 15
9 22-27 15
7 16-23 15

10 20-25 14
12 16-41 8

CRAIOVENII
CRAIOVA, 16 (prin telefon).
Jucînd în continuă mișca

re și acționînd ca un piston, 
craiovenii și-au depășit net 
adversarii la toate capitolele 
și, în special, ca pregătire 
fizică, reușind să puncteze în 
urma unor afțiuni ofensive 
gîndite, soldate cu goluri 
spectaculoase.

Gazdele atacă cu decizie 
chiar din start și, in min. 5, 
Bălăci îl deschide excelent în 
diagonală pe Negrilă ; cen
trare și GEOLGAU reia în 
gol, fără preluare. Asistăm

’I0ASE
— aproximativ
2—E. Raportul

Nistor 7, Godin 
. Zamfir 6, Mor-

Vlgu 6 — Du- 

țbii din Satu

■ să introdu-
la cîțiva 

două ocazii,
■ pot modifi- 
îia unui joc 
e Steaua.
an CHIRILA

UNIVERSITATEA CRAIOVA 5 (2) 
PROGRESUL 0 (0)

Stadionul „Central" : teren moale ; 
timp frumos ; spectatori — aproxima
tiv 35 000. Au marcat : GEOLGAU
(min. 5), CÎRȚU (min. 14 și 51), 
BĂLĂCI (min. 63), NEGRILĂ (min. 
66). Raport de cernere : 13—3. Ra
portul șuturilor Ia poarta : 16—5 (pe 
spațiu! porții : 9—3).

UNIVERSITATEA : Lung 8 (min. 85 
Boldici) — Negrilă 9, Tilihoi 7, $te- 
fânescu 8, Berneanu 7 — Geolgâu 
7, Dcnose 7, Beldeanu 8 — Crișan 
6, Bălăci 8, Cîrțu 8 (min. 65 Cio
ban u 7).

PROGRESUL ; Giron 6 — Sătmă-
reanu I 6, Moraru 5, Iorgulescu 5, 
Gh. Ștefan 6 — Dragu 6, Nignea 6, 
latan 5 — I. Sandu 6, Țevi 5, 
Apostol 7.

A arbitrat : loan Rus 
la linie : A. Szilaghi (ambii dim 
Tg. Mureș) și I. Vințan (Sibiu).

Trofeul Petschovschi : 10.
La juniori : 7—1 (2—1).

. .......... ..............
apoi, în min. 14, la o lovitu
ră liberă de la 30 m, Bel- 
deanu șutează puternic în 
stîlpul sting al por(ii, iar 
CÎRȚU reia în plasă, de la 
6 m.

Craiovenii accentuează pre
siunea în repriza secundă. 
In min. 51, CÎRȚU se stre
coară printre Sătmăreanu I 
și Moraru, șutind la rădăci
na barei: 3—0. Cel de-al 4-lea 
gol se produce în min. 63, 
cînd Ștefănescu expediază utl 
șut de la 30 de metri, pe 
care Giron nu poate decît 
să-l respingă în teren ; BA- 

1/

SPRINS ÎN REPRIZA SECUNDĂ
(prin telefon).
tu două pe- 

prima parte 
eneral, echi- 
te neregula- 
d nevoit să 

_ i.șe galbene), 
zdele au do- 
>in start, gă
ti tactică o- 
drumul cel 

tă, au șutat 
ecis la poar-

4 (O
2 (O

n alunecos :
— aproxima- 

MULȚESCU 
-N (min. 57), 
\LAJAN (min. 
NSTANTINEȘCU 

(min. 68, din 
mere : 15—2.

soartă ; 20—11 
r—7).
Rusu 6, Bădin 

(min. 65 De
min. 83 Tome), 
9 — Stoithiță 
u 6.
iă 6 (min. 83 
6, Morohai 6, 

o — I. Cons- 
i, Burtea 7 — 

6.
>?i ★ ★★ ★ :
j §i A. lanoși

I. CONSTAN- 
3ADIN. BUCU- 
CHIN. 
,8.

care o dată din lovitură de pe
deapsă. Gazdele au luat condu
cerea în min. 57, cînd Stoica a 
șutat înalt în careu, AUGUS
TIN și Oană au sărit, dar mij
locașul Jiului a lovit balonul 
cu capul și l-a trimis in poar
tă. Dominarea gazdelor s-a ac
centuat și, după 10 minute, 
STOICA a mărit avantajul e- 
chipei sale. Dar, după un alt 
minut, Ia cealaltă poartă, Stoica 
l-a faultat pe Ion Nicu și pe- 
naltyul acordat a fost transfor
mat de MOROHAI. în conti
nuare, elevii antrenorului Ene 
au construit multe acțiuni ofen
sive, una fiind finalizată, in 
min. 80, de SALAJAN.

Pompiliu V1NTILĂ

S.C. BACĂU - U.T.A. 1-0 (0-0)
Stadionul „23 August" ; teren foarte bun ; timp noros, rece ; spectatori — 

aproximativ 14 000. Au marcat : MUNTEANU (min. 61, din 11 m). Raport de 
cornere : 12—5. Raportul șuturilor la poartă : 21—2 (pe spațiul porții : 12—2).

SPORT CLUB : Constantinescu 8 — Pruteanu 7, Catargiu 8, Lunca 7, Mar-
gasoiu 6 — Sinăuceanu 6, Pană 6 (min. 46 Munteanu 7), Șoșu 7 — Antohi 8,
Zamfir 6, Băluță 7 (min. 80 Panaite).

U.T.A..: Iorgulescu 8 — Gașpar 7 Kukla 7, Schepp 8. Giurgiu 6 — Leac 7,
Broșovschi 7, Domide 6 — Cura 6, Nedelcu II 7. Tisa 6.

A arbitrat ; M. Buzea >★★★ ; ia linie : D. tsâcescu și G. Fodor (toți 
din București).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1—0 (1—0).

/ 15

*
iunl pericu- 
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BACĂU, 16 (prin telefon).
Meciul începe spectaculos..; 

pentru arădeni. Chiar din pri
mul minut. Domide îl lansează 
pe Cura, care creează panică în 
careul băcăuanilor. Ambele for
mații practică marcaje om la 
om ; gazdele au înclinație spre 
un joc mai elaborat, în timp 
ce U.T.A. folosește mingi de a- 
dîncime pentru a surprinde pe 
apărătorii gazdelor plecați în 
linia I. Dominarea echipei lo
cale se accentuează din minu
tul 10, cînd se petrece cea mai 
fierbinte fază încheiată de Zam
fir cu un șut periculos deviat 
în corner de Iorgulescu. Din a- 
ceastă lovitură de colt se naș
te o altă fază incandescentă — 
Antohi trimițînd balonul spre 
gol, pe care același Iorgulescu 
îl deviază în corner. Partida 
este antrenantă, de bun anga
jament. U.T.A. trece printr-un 
alt moment mai greu în min.

AU FOST NET SUPERIORI
LACI reia cu siguranță, ma- 
jorînd scorul. Ultimul gol al 
partidei avea să-l înscrie NE
GRILĂ — cel mai bun ju
cător de pe teren — care, în 
min. 66, a șutat de Ia dis
tanță in stîlpul porții, de
unde mingea a intrat în gol. 
Oaspeții luptă din greu și,
în min 67, Sătmăreanu I

REUȘITA CONTRAATACULUI
F.C. ARGEȘ - A.S.A. TG. MUREȘ 0-1 (0-0)

Mai* : teren moale ; timp cețos ; spectatori — aproximativ 
12 000 ; A marcat : FAZEKAS (min. 79). Raport de cornere : 9—3. Raportul 
șuturilor la poartă : 10—7 (pe spațiul porții : 6—4).

F.C. ARGEȘ : Cristian 8 — Zamfir 6, Stancu 6, Olteanu 6, Ivan 6 — 
Cirstea 6 (min. 75 Chivescu 5), Dobrin 7, lovânescu 6 — Roșu 6, Radu II 
7, Ancuța 6 (min. 69 Radu III 5).

A.S.A. TG. MUREȘ : Nagel 7 — Szollosi 7, Unchiaș 7, Ispir 8 Kortesi 
B — Naghi 7, Boloni 8, Pislaru 7 — Both |l 7, Fazekaș 8, Hainal’8.

A arbitrat: C. Petrec *★* ; la linie I. Puia și C. Ioni|â | (toți din 
București).

Cartonașe galbene : BOLONI, ANCL 
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori :

PITEȘTI, 16 (prin telefon).
La început, circa 20 de mi

nute, cei care s-au aflat me
reu în ofensivă au fost pitește- 
nii, dar ocaziile lor destul de 
rare (Olteanu — în min. 5, 
Radu II — în min. 11 și 13) au 
fost încheiate cu șuturi impre
cise. în min. 21, A.S.A. inițiază 
primă acțiune periculoasă, a- 
nunțind parcă ieșirea sa deci
să din defensivă. Și în conti
nuare, în min. 34, 36 și 45, 
mureșenii au inițiat trei contra
atacuri care se puteau solda cu 
goluri.

La reluare, după o lovitură 
cu capul a lui Roșu (min. 53), 
reținută de Nagel, cuplul Haj- 
nal—Fazekas își pune in valoa
re calitățile, ultimul fiind depo
sedat. în ultima clipă, de Oltea
nu. în continuare, în min. 57, 
65 și 70, aceiași doi jucători 
aveau să amenințe periculos 
poarta gazdelor. Golul a fost 
înscris în min. 19, cind o nouă 
deschidere, in adincime, spre 
FAZEKAȘ i-a oferit posibiiita-

DIN NOU EGALITATE...

să surprindă formația 
Și meciul s-a desfășu- 
acest sens, mai ales în 
sa parte. Pentru că re- 

fără să prindă o zi

REȘIȚA, 16 (prin telefon).
în partida din tur fusese tot 

egalitate : 1—1 ! Cu gîndul la 
revanșă, ieșenii au venit în Va
lea Domanului deciși pentru un 
joc de apărare, fără să negli
jeze însă și contraatacurile prin 
care 
gazdă, 
rat in 
prima 
șițenii, 
prea bună, au jucat fără nerv 
și s-au complicat în multe faze 
simple, de unde și ratările lui 
Gabel (min. 4), Bora (min. 16), 
Florea (min. 22) și Tănase 
(min. 45). Apărîndu-se. echipa 
ieșeană a și contraatacat însă 
și, în min. 36, Romilă II a 
avut cea mai mare ocazie, șu
tind de puțin pe lingă bară. 
Tot el se va afla (min. 44) in 
coasta apărării rc.șițene, va

de la aproxi- 
a șutat în ba- 
Apărarea ară- 
cu Schepp, in

situații de gol 
cînd Iorgulescu 
de contribuție, 
să vină în min.

27, cînd Zamfir, 
mativ 19 metri, 
ra transversală, 
deană, în frunte 
tervine prompt în alte situații 
critice.

în primul sfert de oră după 
reluare. Sport Club își creează 
încă două mari 
(min. 47 și 52), 
are partea sa 
Unicul gol avea
61, în urma unei lovituri de la 
11 metri: Băluță este faultat 
din spate și MUNTEANU trans
formă lovitura de la 11 metri, 
în min. 69 și 76, Antohi, debu
tant în Divizia A, care a făcut 
o partidă destul de bună, este 
aproape de gol. în ultimele 10 
minute U.T.A. forțează egala- 
rea și Kukla (min. 83) trece pe 
lingă aceasta, balonul trimis cu 
capul de el fiind deviat în cor
ner de Constantinescu.

Stelran TRANDAFIRESCU 

scoate mingea de pe linia 
propriei porți. în finalul me
ciului, bucureștenii se „văd“ 
mai mult decît pînă atunci, 
dar tot craiovenii sînt aceia 
care au ocazia să înscrie, prin 
Crișan, al cărui șut întîlnește 
însă bara...

Paul SLĂVESCU

0—1 (0—0).

tea incisivului atacant mureșean 
să pătrundă solitar în careul 
advers, șă-I dribleze și pe Cris
tian, ieșit în întâmpinare, și să 
înscrie în poarta goală unicul 
punct al partidei. Gazdele au 
avut și ele două bune ocazii : 
în min. 75, Dobrin a reluat, cu 
capul, pe lingă poarta lui 
Nagel ; în min. 86, același Do
brin a trimis spre poarta goală, 
dar fundașul Kortesi a salvat 
cu capul. în min. 87, un fapt 
puțin obișnuit. Arbitrul C. 
Petrea, după ce anunțase 
două minute de prelungire, flu
ieră sfîrșitul întîlnirii. Stupoare 
în tribune și în teren ! Cîțiva 
dintre jucătorii mureșeni se 
îndreptau spre culoarul ce duce 
spre vestiare. Sesizînd greșeala 
colegului său, tușierul C. Ioni- 
ță I îl anunță că a fluierat sfîr
șitul întîlnirii mai devreme. 
Echipele au fost rechemate în 
teren și jocul s-a reluat prin- 
tr-o minge de arbitru.

Gheorghe NERTEA

țîșni la pasa lui Dănilă, va 
trece și de Windt, dar porta
rul gazdelor il „agață" și se 
acordă corect, fără ezitare, pe- 
naltyul de drept : ROMILA II 
execută puternic și ieșenii con
duc cu 1—0.

Era firesc ca în repriza se
cundă să fie o luptă mai as-

F.C.M. REȘIȚA 1 (0)
POLITEHNICA IAȘI 1 (1)

Stadionul Valeo Domanului ; teren 
foarte bun ; timp frumos ; spectatori 
— aproximativ 11 000. Au marcat: 
ROMILA |l (min. 44 — din penalty) 
și BOJIN (min, 75). Raport de cor
nete 9—4. Raportul șuturilor la 
poartă : 21—8 (pe spațiul porții : 
12—2).

F.C.M. REȘIȚA : Windt 6 — Poratchi 
5 (min. 76 Căpriorii), Kiss 7, Herga- 
ne 7, Filipescu 6 — Portic 5 (min. 59 
Bojin 7), Gabel 6, Bora 6 — Atodi- 
resei 7, Tănase 5. Florea 6.

POLITEHNICA IAȘI : Bucu 7 -
Sofian 6, Anton 7, Ciobanu 7, Mure- 
Șan 6—Romilă l| 7, Toacă 6, Simio- 
naș 6 — Șerbăn-ică 6, Dănilă 6, Tran- 
dafilon 6 (min. 76 D. lonescu).

A arbitrat: C. Dinulescu ♦ ***; 
la linie : V. Ivanovici și A. loniță 
(toți din București).

Cartonașe galbene : MUREȘAN, 
ATODiRESEI.

Trofeul Petschovschi : 8.
La juniori : 0—0.

• —i
pră. Gazdele domină, dar își 
pierd luciditatea și, mai ales, 
uită să tragă la poartă. Noroc 
pentru formația reșițeană că a- 
pare Bojin în teren, un BOJIN 
cutezător și abil, el fiind ju
cătorul care aduce egalarea, in 
min. -75, printr-un șut de fi
nețe, expediat de Ia 18 m, la 
care Bucu n-a mai găsit, de 
data asta, reflexul salvator. Au
torul golului va rata, în finalul 
meciului (min. 83 și 90), două 
mari ocazii de gol, dar acest 
rezultat de egalitate ni se pare 
echitabil după forma arătată 
de"cele două formații astăzi.

Mircea M. IONESCU

GOLGETERII
22 GOLURI : D. Georgescu (Di

namo) — 2 din 11 m.
12 GOLURI : Radu II (F.C. Argeș)

— 1 din 11 m.
10 GOLURI : Dumitrache (Jiul) — 

2 din 11 m, Ghergheli (F.C. Bihor)
— 1 din 11 m.

9 GOLURI : Oblemenco (Univ. 
Craiova) — 3 din 11 m.

8 GOLURI : Dânilă (Politehnica 
lași), Țevi (Progresul)» O. lonescu 
(Sportul studențesc).

ETAPA A 18-a ÎN DIVIZIA B

PETROLUL PLOIEȘTI
LA PRIMA ÎNFRÎNGERE

SERIA I ---------------------------------------------
F.C. BRAILA — C.S.M. BOR- 

zești 1—i (o—i). au marcat : 
Mihalache (min. 29 — autogol)
pentru oaspeți, respectiv Mangeac 
(min. 52 — autogol).

PRAHOVA PLOIEȘTI — VIC
TORIA TECUCI 1-1 (0-0). Au 
Înscris : Bratosin (min. 61) pen
tru gazde, respectiv Toma (min.

r,PAȘCAM - OLTUL SF, 
GHEORGHE 1—0 (1—0). Unicul
goi al partidei a rost realizat de 
Apostol (min. 19).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — MI
NERUL GURA HUMORULUI 1—0 
(1—0). A înscris Constantin 
(min. 17).

C.S.M. SUCEAVA — PORTUL 
CONSTANȚA 0—1 (0—1). a mar
cat Iordan (min. 38).

GLORIA BUZĂU — PETROLUL 
PLOIEȘTI 3—1 (2—0). Au înscris: 
stan (min. 28 și 54), Negoescu 
(min. 32), respectiv pis$u 
(min. 65).

C.S.U. GALAȚI — RF.LONUL 
SĂVINEȘTI 1—i (i—i). Au . mar
cat : stanciu (min. 10) pentru 
Relonul, respectiv Georgescu 
(min. 39 — din 11 m.).

METALUL PLOPENI — OLIM
PIA RM. SARAT 4—0 (2—0). Au 
Înscris : Dobrescu (min. 4 și 55), 
Constantin (min. 29) și Spiridon 
(min. 75).

UNIREA FOCȘANI — CELULO
ZA CALARAȘI 2—0 (1—0). Au

SERIA A II-a
CHIMICA TÎRNAVENI — STEA

GUL ROȘU BRAȘOV 3—2 (2—0). 
Au înscris : Gîndilă (min. 22), 
Stoica (min. 26), Ghergheli (min. 
87), respectiv Pană (min. 65 
și 75).

FLACARA automecanica 
MORENI — METALURGISTUL 
CUGIR 1—0 (0—0). Singurul gol
al întîlnirii a fost realizat de 
Ilie (min. 76).

DINAMO SLATINA — UNIREA 
ALEXANDRIA 2—2 (1—1). Au
marcat : Manea (min. 12), Erdey 
(min. 70) pentru Dinamo, respec
tiv Radu (min. 10 și 52).

F.C.M. GIURGIU — ȘOIMII 
SIBIU o—i (0—0). Unicul gol al 
meciului a fost înscris de Frățilă 
(min. 47).

C.S. TÎRGOVIȘTE — Ș.N. OL
TENIȚA 3—0 (1—0). Au marcat :
Tănase (min. 36), Kallo II (min. 
57) și Neagu (min. 80).

NITRAMONIA FAGARAȘ — 
VOINȚA BUCUREȘTI 2—0 (1—0). 
Au înscris : Boboloț (min. 32) și 
Palfi (min. 74).

TRACTORUL BRAȘOV — CHI
MIA RM. VILCEA 1—1 (1—0). Au 
marcat : Golanu (min. 42) pen
tru Tractorul, respectiv Bartales 
(min. 57).

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
TEHNOMETAL BUCUREȘTI 2—1 
(1—0). Au înscris : Solomon (min. 
35 și 88), respectiv Vanea 
(min. 58).

SERIA A III-a ----
U.M. TIMIȘOARA — F.C. BAIA 

MARE 2—1 (1—0). Au marcat :
Guțuli (min. 8, din 11 m) și Be
lanov (min. 75), respectiv Mol
dovan (min. 80).

DACIA ORAȘTIE — INDUSTRIA 
SIRMEI C. TURZII 2-0 (1—0).
Au înscris : Ninu (min. 27) și 
Gălan (min. 80).

OLIMPIA SATU MARE — „U* 
CLUJ-NAPOCA 1—0 (1—0). Uni
cul gol al partidei a fost reali
zat de Hațeganu (min. 28).

MUREȘUL DEVA — MINERUL 
LUPENi 2—0 (2—0). Au marcat : 
Enescu (min. 27) și Szabados 
(min. 34).

RAPID ARAD — AURUL BRAD 
2—1 (2—1). Au marcat : Simon 
(min. 23) și Capes (min. 27) 
pentru Rapid, respectiv Golda 
(min. 38).

STICLA TURDA — ARMĂTURA 
ZALAU 6—1 (0—1). Singurul gol 
al întîlnirii a fost marcat de 
Kineses (min. 17).

C.I.L. SIGHET — MINERUL 
CAVNIC 1—1 (0—0). Au înscris:
Țiplea (min. 49) pentru gazde, 
respectiv Medrea (min. 54).

GLORIA BISTRIȚA — C.F.R. 
TIMIȘOARA 1—0 (0—0). A mar
cat Ciocan (min. 57).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — VIC
TORIA CALAN 4—1 (2—1). Au
torii golurilor : Vătafu (min. 17),

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REȚINEȚI : DUMINICA, 20 MARTIE 1977, O NOUA TRAGERE 

EXCEPȚIONALA FRONOEXPRES
Participarea se face pe bilete de 6 și 15 Iei varianta simplă. 

Numai biletele de 15 lei iau parte la toate extragerile.
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
16 MARTIE 1977

FOND GENERAL DE C1ȘTI- 
GURI: 774.711 lei din care 47.354 
lei report.
EXTRAGEREA I : 3 27 34 9 41 45 
EXTRAGEREA a II-a : 24 18 22 38 44 

Plata cîștigurilor pentru această 
tragere se va face astfel : în Ca
pitală începînd de la 24 martie 
pînă la 16 mai 1977, în țară de la 
28 martie pînă la 16 mai 1977 ; 
plata cîștigurilor prin mandate 
poștale se va face aproximativ 
de la 28 martie 1977.
REZULTATELE CONCURSULUI

PRONOSPORT DIN 6 MARTIE 1977
I. F.C. Constanța — Steaua 2 

II. S.C. Bacău — U.T. Arad 1

marcat : Manta (min. 43) și
Ghica (min. 53).
(Relatări de la coresponden
ții : I. Baltag, I. cornea, v. za- 
haria, R. Toma, I. Mîndrescu,
Cr. Teodorescu, T. Sirio pol, 
Pană și V. Manoliu).

V.

1. PETROLUL PI. 18 15 2 1 39— 8 32
2. Metalul Plop. 18 9 4 5 29—14 22
3. C.S.U. Galați 18 8 4 6 30—22 20
4. Gloria Buzău 18 6 8 4 16—12 20
5. C.S.M. Sv. 18 7 6 5 15—12 20
6. Relonul Sâv. 18 9 2 7 20—23 20
7. Prahova PI. 18 8 3 7 24—19 19
8. Ceahlăul 18 8 2 8 23—28 18
9. Unirea Focș. 18 7 3 8 19—20 17

10. F.C. Brăila 18 5 7 6 20—25 17
11—12. Olt. Sf. Gh. 18 6 4 8 19—19 16

C.F.R. Pașcani 18 6 4 8 19—19 16
13. Celuloza Căi. 18 7 2 9 19—20 16
14. Portul C-ța 18 5 6 7 20—22 16
15. Victoria Tecuci 18 6 4 8 17—27 16
16. Minerul G. H. 18 6 2 10 21—28 14
17. C.S.M. Bor. 18 5 4 9 9—18 14
18. Olimpia Rm.S. 18 3 5 10 12—35 11

ETAPA VIITOARE (20 martie) : Re
lonul Să-vi nești — C.F.R. Pașcani 
(0—0), Olimpia Rm. Sârat — Gloria 
Buzău (1—1)> Petrolul Ploiești — 
C.S.U. Galați (2—1), Victoria Te
cuci — Unirea Focșani (0—2). Ce
luloza Călărași — F.C. Brăila (0—1), 
Oltul Sf. Gheorghe — Prahova Plo
iești (0—1), C.S.M. Borzești — Cea
hlăul P. Neamț (0—0), Portul Con
stanța — Metalul Plopeni (1—4), 
Minerul Gura Humorul ui — C.S.M. 
Suceava (0—0).

Meciul Metalul București — 
Electroputere Craiova a fost 
amînat.
(Relatări de la coresponden
ții : I. Ducan, Gh. Ilinca, D. Mi
hail, Tr. Barbălată. M. Avanu, Tr.

Chimia Rm. Vîlcea — Flacăra Auto
mecanica Moreni (2—T), Teh no metal 
București — Tractorul Brașov (0—2), 
Unirea Alexandria — C.S. Tîrqoviște 
(0—2), Voința București — Chimica 
Tîrnăveni (1—0), S.N. Oltenița — 
Nitramonia Făgăraș (2—3). Metalur
gistul Cugir — Metalul București 
(0—0), Electroputere Craiova — 
F.C.M. Giurgiu (0—2), Steagul roșu 
Brașov — Chimia Tr. Mâcurele (0—0), 
Șoimii Sibiu — Dinamo Slatina 
(0-1).

Lancea, C. Gruia și D. Gruia).
1. C.S. Tirgoviște 18 12 3 3 26- 9 27
2. Chimia Rm. V. 18 10 1 7 35—25 21
3. Steagul r. Bv. 18 10 1 7 22—14 21
4. Nitramonia 18 9 3 6 24—19 21
5. Voința Buc. 18 9 3 6 16—16 21
6. Dinamo SI. 18 9 2 7 26—19 20
7. Met. Cugir 18 8 3 7 14—12 19
8. Chimica Tv. 18 9 1 8 24—27 19
9. F.C.M. Giurgiu 18 7 4 7 27—22 18

10. Chimia Tr. M. 18 8 2 8 21—18 18
11. Flacăra Aut. 18 8 2 8 17—15 18
12. Metalul Buc. 17 8 2 7 21—22 18
13. Tractorul Bv. 18 8 2 8 19—25 18
14. Unirea Alex. 18 7 2 9 16—18 16
15. Șoimii Sibiu 18 6 2 10 17—22 14
16. Electroputere 17 4 6 7 23—28 14
17. S.N. Oltenița 18 6 1 11 12—23 13
18. Tehnometal 18 1 4 13 9—35 6

ETAPA VIITOARE (20 martie) :

Boca (min. 32 și 59 — ambele
din 11 m) și Țegean (min. 67), 
respectiv Goia (min. 35).
(Relatări de la coresponden
ții : C. Crețu, B. Crețu, Z. Ko-
vacs, I. Jura, I. Ioana, P. Lazăr,
S. Pralea, I. Toma și I. Pocol)
1. OLIMPIA S.M. 18 13 2 3 37—10 28
2. Gloria Bistr. 18 9 3 6 30—20 21
3. Aurul Brad 18 9 2 7 25—17 20
4. C.I.L. Sighet 18 8 4 6 20—16 20
5. „U" Cj.-Nap. 18 9 2 7 15—18 20
6. C.F.R. Tim. 18 9 1 8 20—18 19
7. Armătura 18 8 3 7 23—24 19
8. U.M. Tim. 18 8 2 8 33—22 18
9. F.C. Baia M. 18 7 4 7 26—20 18

10. Mureșul Deva 18 8 1 9 17—23 17
11. Victoria Călan 18 7 3 8 18—25 17
12. Ind. sîrmei 18 7 3 8 22—30 17
13. Rapid Arad 18 7 2 9 20—22 10
14. C.F.R. 18 6 4 8 20—24 16
15. Min. Lupeni 18 7 2 9 17—22 16
16. Sticla Turda 18 5 5 8 17—23 15
17. Dacia Orâștie 18 7 1 10 15—32 15
18. Minerul Cavnic 18 4 4 10 18—27 12

ETAPA VIITOARE (20 martie) : „U* 
Cluj-Napoca — Sticla Turda (1—2), 
Minerul Cavnic — U.M. Timișoara 
(0—4), Ind. sîrmei C. Turziî — Rapid 
Arad (1—3), Armătura Zalău — Mu
reșul Deva (0—1), Minerul Lupeni — 
C.F.R. Cluj-Napoca (0—1), Victoria 
Călan — Dacia Orăștie (0—1), C.F.R. 
Timișoara — C-l-L- Sighet (0—2), A- 
urul Brad — Olimpia Satu Mare 
(0—2), F.C. Baia Mare — Gloria 
Bistrița (0—1).

III. Dinamo — Poli Tim. ANULAT
IV. Jiul — F.C.M. Galați 1
V. Univ. Craiova — Progresul 1

VI. F.C. Argeș — A.S.A. Tg. M. 2 
VII. Sportul st. — Corv. ANULAT 

VIII. F.C.M. Reșița — Poli. Iași X
IX. F.C. Bihor — Rapid 1
X. Catanzaro — Juventus 2

XI. Cesena — internazionale X
XII. Foggia — Bologna 1

XIII. Milan — Napoli X
FOND DE CÎȘTIGURI : 240.117

LEI.
Plata cîștigurilor de la această 

tragere se va face astfel : în mu
nicipiul Bucureși de la 22 martie 
pînă la 16 mai 1977, în țară de 
la 26 martie pînă la 16 mai 1977, 
prin mandate poștale începînd de 
la 26 martie 1977-.



TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A VIZITAT IERI ZONELE AFECTATE DE SEISM 
ȘI1ITĂII SPITALICEȘTI DIN CAPITALĂ

(Urmare din pag. 1) 
torul Sorin Crainic, micuța Ga
briela Corduneanu, nume cu
noscute 'astăzi în toată țara, 
își datorează salvarea însuși 
secretarului general al partidu
lui, care, în cursul neîntrerup
tului său șir de acțiuni ener
gice întreprinse la fața locului, 
pe șantierele solidarității uma
ne, a cerut cu toată autoritatea 
înaltelor funcții cu care a fost 
investit de partidul și poporul 
nostru să se facă totul pentru 
scoaterea oamenilor de sub rui
ne, pentru salvarea vieții lor.

Secretarul general al partidu
lui și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au oprit, mai întîi, la Spitalul 
clinic de copii „Grigore Ale- 
xandrescu", prima unitate cu 
acest profil din Capitală, în
ființată cu aproape o sută de 
ani în urmă.

Imediat după cutremur și în 
zilele care i-au urmat, pe mă
sura desfășurării lucrărilor de

NATALIA MĂRĂȘESCU - record 
mondial pe 5000 m (15:41,4)

ORADEA, 16 (prin telefon), 
în cadrul pregătirilor pe care 
le efectuează în vederea parti
cipării la Crosul Balcanic, de 
la sfirșitul săptămînii viitoare, 
alergătorii noștri fruntași au 
participat la un concurs de ve
rificare pe pista stadionului Ti
neretului din localitate. Timpul 
friguros și ploaia, care n-a 
contenit tot timpul concursu
lui. au fost adversari incomozi 
pentru atleți. Cu toate aceasta, 
evoluțiile lor au fost cu totul 
remarcabile.

CAMPIONATELE NAȚIONALE

DE BIATLON
Ediția 1977 a campionatelor na

ționale de biatlon pentru seniori 
și tineret se desfășoară vineri șl 
sîmbătă in Bucegi. pe pista și 
poligonul amenajat lingă cabana 
Piatra Arsă. Programul întrecerilor 
cuprinde în prima zi probele in
dividuale — 20 km seniori (ora 
9,30) și 15 km tineret (ora 11), 
iar în ziua a doua ștafeta de 
4X7,5 km a seniorilor (ora 9,30). 
Se prevede o luptă foarte echi
librată pentru titlurile deținute 
acum de Gh. Voicu (20 km), I. 
Pelin (15 km) — ambii de la 
A.s. Armata Brașov — și ștafeta 
A.S.A.

Activitatea săritorilor de la 
trambulină va fi reluată mîine 
prin concursul dotat cu „Cupa 
Predeal". Aceasta va fi prima 
competiție organizată. în sezonul 
actual, pe trambulina de pe 
C'oplea.

In Bucegi starea zăpezii per
mite desfășurarea curselor de 
coborîre. Profitind de acest fapt, 
federația de specialitate a pro
gramat pentru zilele de 23 și 24 
martie proba de coborîre din ca
drul campionatelor naționale 
pentru juniori șl, respectiv, se
niori.

• Astăzi, joi 17 martie, se 
reiau campionatele munici
pale de popice, cu desfășu
rarea jocurilor programate 
de către Comisia municipa
lă București.

La Miercurea Ciue

ÎNCEPE CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE PATINAJ ARTISTIC

La Miercurea Ciue vor avea loc 
Campionatele republicane de pa
tinaj artistic — seniori șl Con
cursul republican al speranțelor. 
Aceste întreceri, începute la 
București și întrerupte, vor fi re
luate începlnd de mîine diminea
ță. pe patinoarul acoperit din 
Miercurea Ciue. Probele disputate 
în București, obligatoriile și pro- 

salvare, au fost Internați aici 
circa 270 de copii. La ora ac
tuală, cea mai mare parte din
tre ei au putut părăsi, pe de
plin însănătoșiți, spitalul. în 
prezent, mai sînt Internați doar 
16 copii care, din fericire, sînt 
și ei în afară de orice pericol.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
stau de vorbă pe îndelete, pă
rintește, cu copiii, interesîn- 
du-se de starea sănătății lor, de 
îngrijirile ce li se acordă, le 
adresează întrebări la care, cu 
obrăjori îmbujorați de emoția 
acestei vizite, micii bolnavi răs
pund cu toată candoarea vîrstei 
lor fragede.

Aceleași sentimente de adîn- 
că, omenească afecțiune, ace
eași grijă stăruitoare, plină de 
atenție, aceleași cuvinte de 
îmbărbătare, pornite din inima 
omului cu sufletul cît țara, a 
relevat vizita la Spitalul Mili
tar Central, una din marile 
unități sanitare ale Capitalei,

Performera concursului a 
fost Natalia Mărășescu. Acope
rind distanta de ’ 5000 m in 
15:41.4, ea a stabilit un nou 
record mondial (v.r. 15:48,8
Julie Brown — S.U.A. iar cel 
european, 15:51,2 Paola Cecchi 
— Italia). Pe locurile urmă
toare : 16:13,4 Maricica Puică, 
16:17,4 Antoaneta Iacob, 16:17,6 
Fița Lovin. La 3000 m Natalia 
a fost cronometrată cu 9:23,0.

în cursa de 15.000 m. Ilie 
Floroiu și Aurel Niculescu au 
realizat un nou record repu
blican, cu timpul de 43:43,4. Și 
următorii clasați (C. Andreica 
45:03,8. St. Marcu 45:04,4, St. 
Constantin 45:11,5) au înregis
trat performanțe sub vechiul 
record — de 45:51,0 — al Iui 
Nicolae Mustață. Noii record
mani au trecut la 10 000 m în 
29:03,0 !

Alte rezultate obținute în 
diferite probe : 10 000 m : 1.
Nicolae Onescti 29:37,0, 2. P.
Copu 29:37,8, 3. D. Betini
29:49,6, 4. V. Bichea 29:52.0. 5. 
Gh. Ghipu 30:11,5 ; 8 000 m (ti
neret) : Eugen Ionete 24:06,6, 
Gh. Neamțu 24:09,0 ; 5 000 m
(juniori) : Silviu Rimneanțu 
14:59,5, P. Levițehi 14:59,6 ; 
1500 m (junioare) : Maria Ra
du 4:44,7.

Pregătirile fondiștilor noștri 
se desfășoară cu toată seriozi
tatea, dorința lor fiind aceea a 
unei comportări cît mai bune 
la Crosul Balcanic.

REPREZENTATIVA DE HOCHEI 
ÎȘI CONTINUĂ PREGĂTIRILE

• SîmlJâEâ, duminicâ și luni, noi jocuri de verificare
După o scurtă pauză, echipa 

noastră reprezentativă de ho
chei și-a reluat pregătirile, con
form programului stabilit în ve
derea participării la grupa A a 
Campionatului mondial.

Ieri lotul a plecat la Poiana 
Brașov, unde își va continua 
antrenamentele la altitudine, pe 
patinoarul artificial descoperit

gramul scurt pentru copii, au 
fost anulate, astfel că totul se 
va disputa de la început. Iată 
programul : vineri, ora 8 — obli
gatorii, ora 16 — programul scurt 
în concursul speranțelor ; sîmbă
tă, ora 8 : obligatorii seniori, ora 
16 — liberele, concursul speran
țelor, ora 18 — programul scurt, 
seniori ; duminică ora 10 : libe
re, campionat seniori. 

unde sînt îngrijiți o bună par
te din cei 638 de răniți care se 
mai află, în prezent, internați 
în spitalele din Capitală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au a- 
vut cuvinte de înaltă apreciere 
pentru tot ceea ce s-a între
prins în vederea salvării vie
ților omenești și, interesîndu-se 
de soarta celor internați, au 
cerut tuturor să nu precupe
țească nici un efort pentru a 
reda societății pe aceia care au 
suferit grave leziuni fizice sau 
șocuri psihice în dramaticele 
clipe prin care au trecut.

în spiritul grijii sale stator
nice față de ocrotirea sănătății 
întregii populații, componentă 
majoră a politicii partidului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a abordat, în dialo
gul purtat pe parcursul vizitei 
cu cadrele de răspundere din 
acest domeniu, și problemele 
completării și îmbunătățirii 
rețelei sanitare a Capitalei.

FORMAȚIA DE BOX 
A ROMÂNIEI

PENTRU MECIUL 
DE LA HANOVRA

Cei mai buni pugiliști români 
s-au reunit recent pentru cîte- 
va antrenamente comune în ve
derea meciului cu reprezentati
va R.F. Germania. De pregătiri 
răspund antrenorii emeriți Ion 
Popa, Constantin Nour și Con
stantin Dumitrescu,

înaintea plecării spre Hano- 
vra, locul unde se va disputa 
întîlnirea de la 18 martie, an
trenorul federal Alexandru Vla- 
dar ne-a informat despre pro
gresul pe care l-au manifestat 
la ultimele antrenamente boxe
rii Teodor Dinu, Ion Vladimir 
și Costică Chiracu. De aseme
nea, într-o formă bună se află 
și vicecampionul olimpic al 
greilor, Mircea Simon.

întrucit federația din R. F. 
Germania a solicitat să nu se 
dispute meciuri la categoriile 
semimuscă și muscă, a fost sta
bilită următoarea formație : Teo
dor Dinu — cocoș, Marian La- 
zăr — pană, Ilie Dragomir și 
Florian Livadaru — semiușoa- 
ră, Simion Cuțov — ușoară, 
Ion Vladimir — semimijlocie, 
Vasile Didea — mijlocie mică, 
Costică Chiracu — mijlocie, Va
lentin Vrînceanu — semigrea, 
Mircea Simon — grea.

Formația țării noastre, înso
țită de arbitrii Virgil Cazacu 
și Ion Boamfă, pleacă azi spre 
Hanovra.

din această stațiune montană. 
Sîmbătă, duminică și luni sînt 
programate trei noi partide de 
verificare în compania forma
ției Strojarne Martin, din liga 
secundă a campionatului ceho
slovac (primele două la Miercu
rea Ciue, cel de-al treilea la 
Poiana Brașov). Meciurile vor 
fi conduse de trei arbitri ro
mâni (M. Presneanu, Gh. Taș- 
nadi și A. Balint). Echipa ceho
slovacă a mai fost și anul tre
cut sparing-partener al repre
zentativei noastre, care a cîști- 
gat atunci (12 și 14 martie, la 
București) cu 6—5 și 12—5.

La sfirșitul lunii (29 martie) 
se va desfășura o întîlnire 
cu valoroasa echipă sovietică 
Ț.S.K.A. Moscova (de mai mul
te ori campioană a U.R.S.S.), 
urmînd ca între 31 martie și 4 
aprilie să se dispute tradițio
nala „Cupă a federației" la ca
re au fost invitate reprezenta
tiva R. F. Germania (din grupa 
A a C.M.). Traktor Celeabinsk 
și Ingstav Brno.

ULTIMELE PROBE IN
LA SCHI ALPIN

Odată cu slalomul special și 
slalomul uriaș de astăzi și 
mîine, din stațiunea norvegiană 
de sporturi de iarnă Voss, 
„Cupa mondială” intră în faza 
sa finală. Adăugind aceleași 
probe, în zilele de 20—21 mar
tie, în localitatea suedeză Are,
— toate cele menționate fiind 
rezervate doar bărbaților — ajun
gem înaintea ultimei întreceri
— comună de astădată schioa- 
relor și schiorilor : slalomul u- 
riaș de la Sierra Nevada (Spa
nia), unde se va disputa și un 
slalom paralel rezervat primi
lor 32 în clasamentele generale.

în ierarhia masculină, pro
gramul amintit favorizează pe 
actualul lider, suedezul Inge- 
mar Stenmark, întrucit în lipsa 
altor probe de coborîre (în care 
e specialist) următorul clasat, 
austriacul Franz Klammer nu 
mai are nici o șansă de a 
obține puncte decisive. în 
schimb, s-ar putea să mai pro
greseze compatriotul său Kiaus 
Heidegger. în întrecerea femi
nină, elvețianca Lise-Marie 
Morcrod pare virtuală cîștigă- 
toare, întrucit avansul ei de 
puncte este liniștitor. Și în a- 
cest caz, secunda Annemarie 
Proll-Moser, fiind o expertă a 
coborîrilor, are mai puține 
șanse de a promova.

Pe urmele schiului alpin, a 
cărui formulă competițională. a 
stîrnit destul interes, schiul 
nordic încearcă un sistem si
milar, inițiind o neoficială 
„Cupă mondială” a probelor de 
fond. După recentele concursuri 
de la Holmenkollen (Norvegia), 
situația în clasamentul general

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE HOCHEI PE GHEAȚĂ

La Tokio, în campionatul 
mondial de hochei pe gheață 
(grupa B) selecționata Japoniei 
a întrecut formația Iugoslaviei 
cu scorul de 4—1 (0—1, 4—0,
0—0). în alte trei partide dis
putate s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Norvegia — 
Ungaria 8—2 (3—1, 2—0, 3—1) ; 
Olanda — Austria 4—3 (1—1,
1—1, 2—1) ; Elveția — Austria 
10—3 (4—1, 3—0, 3—2).

în clasament, pe primul loc 
a trecut acum echipa Japoniei
— 9 puncte (5 jocuri), urmată 
de formațiile R.D. Germane — 
8 puncte (4 jocuri), Norvegia
— 7 puncte (5 partide), Polo
nia 6 puncte, Ungaria — 4
puncte, Iugoslavia, Olanda — 
cite 3 puncte, Elveția — 2 
puncte și Austria — 0 puncte.

★
La Copenhaga, au continuat 

întrecerile campionatului mon
dial de hochei pe gheață (gru
pa C). Echipa Italiei, lidera 
clasamentului, a învins cu sco
rul de 8—2 (4—1, 2—0, 2—1)
selecționata Franței. Alte re
zultate înregistrate : Anglia — 
Belgia 6—5 (1—2, 2—0, 3—3) ;
Danemarca — Spania 14—3 
(6—1, 2—2, 6—0).

ULTIMELE ȘTIRI

PRIMELE CALIFICATE ÎN SEMIFINALELE 
CEPELOR EUROPENE LA rOEOAL

Aseară s-au desfășurat me
ciurile retur din cadrul sfer
turilor de finală ale cupelor 
europene la fotbal. Echipele

Alte amănunte și rezultate în ziarul de mîine.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Dinamo Kiev - Bayern Miinchen (0-1) 2-0
F.C. Liverpool - St. Etienne (0-1) 3-1
F.C. Bruges — Monchengladbach (2-2) 0-1
Dynamo Dresda — F.C. Zurich 

CUPA CUPELOR
(1-2) 3-2

Southampton - S.C. Anderlecht (0-2) 2-1
Hamburger S.V. - M.T.K. Budapesta (1-1) 4-1
Napoli — Slask Wroclaw

CUPA U.E.F.A.
(0-0) 2-0

A.EK. Atena — Queens Park (0-3) 3-0
S-a calificat A.E.K. cu 4-3, după loviturile de la 11 m.

Juventus — F.C. Magdeburg (3-1) 1-0
R.W.D. Molenbeek — Feyenoord (0-0) 2-1

ÎN PRELIMINARIILE €. M.
La Doha (Qatar), pe teren 

neutru : Kuwait — Bahrein 
2—0 (2—0). Au marcat : Ka- 
meel și Yacoub. Meciul s-a 
desfășurat în cadrul grupei a 
4-a a zonei Asiei, din care mai 
fac parte echipele : Emiratele 
Arabe Unite și Qatar.

• în preliminariile turneului

„CUPA MONDIALĂ" 
Șl SCHI NORDIC 
al acestei competiții este urmă
toarea : 1. Thomas Wassberg
(Suedia) — 113 p ; 2. Juha
Mieto (Finlanda) — 93 p ; 3. 
Thomas Magnusson (Suedia) — 
90 p ; 4. Odd Martinsen (Nor
vegia) — 85.5 p ; 5. Serghei
Saveliev (U R.S.S.) — 85 p; 6. 
Gert-Dietmar Klause (R. D. 
Germană) — 78 p. Să mențio
năm că liderul este o mare 
speranță a schiului suedez, fiind 
în virstă de-abia 21 de ani.

TURNEUL DE TENIS 
DE LA PHILADELPHIA

NEW YORK, 16 (Agerpres)
— A început turneul interna
țional feminin de tenis de la 
Philadelphia, din cadrul Cir
cuitului „Virginia Slims". Ju- 
cătoarea româncă Virginia Ilu
ziei a debutat cu o victorie, 
eliminînd-o cu 6—2, 6—1 pe
americanca Jane Stratton. Alte 
rezultate : Sue Barker — Ste
phanie Tolleson 6—3, 6—2 ; 
Lela Ford — Brigitte Cuypers 
4—6, 6—1, 7—6 ; Francoise Durr
— Kristien Shaw 5—7, 7—5, 
6—4.; Kate Latham — Stacy 
Margolin 7—6, 6—2.

MECIURILE CANDIDAT1L0R
A 6-a partidă a meciului 

Polugaevski (U.R.S.S.) — Mec- 
king (Brazilia), din cadrul tur
neului candidaților la titlul 
mondial de șah, s-a terminat 
remiză la mutarea a 53-a, ma
rele maestru brazilian forțînd 
egalitatea prin șah etern. Sco
rul este favorabil lui Polugaev
ski cu 3V2—2V1 puncte.

★
Cea de-a 5-a partidă a me

ciului care se desfășoară la 
Castelvecchio Pascoli (Italia) 
între marii maeștri Tigran Pe
trosian și Viktor Korcinoi s-a 
încheiat cu victoria lui Korci
noi la mutarea 42. în prezent 
scorul este de 3—2 în favoa
rea lui Korcinoi.

★
La Reykjavik, marii maeștri 

Boris Spasski și Vlaslimil Hort 
au încheiat remiză cea de a 
8-a partidă. Scorul este acum 
de 4‘A—3*/s în favoarea lui Bo
ris Spasski.

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA BELGRAD
BELGRAD, 16 (Agerpres).— 

Turneul internațional feminin 
de șah de la Belgrad a conti
nuat cu runda a opta, în care 
Gertrude Baumștark a remizat 
cu Irina Levitina (U.R.S.S.).

în clasament continuă să 
conducă Ivanka (Ungaria), cu 
5 puncte (1), urmată de Ve- 
roezi (Ungaria) — 5 puncte, 
Gertrude Baumștark (România) 
și Hartston (Anglia) — cite 4,5 
puncte, Levitina (U.R.S.S.) —
4 puncte (1), Stadler (Iugosla
via) — 4 puncte etc.

subliniate sînt cele calificate 
pentru semifinalele competi
țiilor. între paranteze figurează 

- rezultate din tur.

U-E.F.A. (juniori) la Lisabona : 
Portugalia — Austria 4—6 (după 
executarea loviturilor de la 11 
m). La sfirșitul prelungirilor 
scorul era de 1—0 în favoarea 
oaspeților. în tur, Portugalia 
cîștigase cu 1—0. Astfel, ju
niorii austrieci s-au calificat 
pentru turneul final.
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