
SEDIN ȚA COMITETULUI POLITIC 
EELCUTIV AL C.C. AL P.C.R.

In ziua de 17 martie a.e., sub 
președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, a 
avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat modul in care s-a des
fășurat activitatea de salvare a 
cetățenilor loviți de cutremurul 
declanșat la 4 martie, de solu
ționare a problemelor de viață 
ale sinistraților, precum și de 
refacere a localităților și imobi
lelor distruse și avariate, de 
repunere în stare de funcțiune 
a întreprinderilor afectate, de 
normalizare a întregii vieți eco
nomice și sociale din patria 
noastră.

Comitetul Politic Executiv a- 
preciază că datorită măsurilor 
luate de conducerea partidului 
și statului, a activității neobosi
te desfășurate de organele de 
partid și de stat, de oamenii 
muncii, marile focare de distru
gere din Capitală și alte locali
tăți au fost lichidate complet, 
s-a reușit, cu prețul unor mari 
eforturi, chiar sacrificii, salva
rea a numeroase vieți ome
nești, a supraviețuitorilor ingro- 
pați in ruine, s-a asigurat a- 
sistența corespunzătoare răniți- 
lor, adăpostirea și ocrotirea 
populației sinistrate. De aseme
nea, s-a trecut cu toate forțele 
la consolidarea și repararea clă
dirilor avariate, la elaborarea 
proiectelor pentru reconstrucția 
orașelor distruse, a zonelor 
greu afectate din capitala pa
triei. In prezent, colectivele din 
întreprinderi și instituții, mase
le largi de oameni ai muncii 
ale căror imobile au fost greu 
avariate, au trecut la refacerea 
edificiilor publice și a locuin
țelor, în vederea ștergerii cit 
mai rapide a urmărilor cutre
murului. Oamenii muncii din 
unitățile economice au acționat, 
de asemenea, cu toată energia, 
într-un înalt spirit de abnega
ție și devotament, pentru repu
nerea în funcțiune a întreprin
derilor industriale, a unităților 
agricole și altor obiective de 
producție afectate de cutremur, 
în industrie, în prezent, au mai 
rămas 17 unități care nu lu
crează cu întreaga lor capacitate 
și se acționează fără încetare, 
de către colectivele respective, 
pentru lichidarea grabnică a 
acestei situații, pentru intrarea 
deplină în normal a activității 
economice.

Din datele orientative furni
zate de comitetele de partid ju
dețene și al municipiului Bucu
rești, de ministere și alte insti
tuții centrale rezultă că,. în ce 
privește sectorul economic, dau
nele cele mai importante s-au 
înregistrat in domeniul industri
ei chimice, construcțiilor de 
mașini, al industriei ușoare și 
alimentare, al economiei fores
tiere și materialelor de con
strucții. al metalurgici, fiind in 
total afectate de cutremur 763 
de unități industriale, de con
strucții și transporturi.

In agricultură au avut loc, de 
asemenea, numeroase distrugeri 
și avarii in construcții zooteh
nice, ateliere mecanice, silozuri, 
magazii de cereale și sere.

Importante pagube s-au înre
gistrat in domeniul fondului 
locativ, prăbușindu-se sau ava- 
riindu-se grav 32 897 locuințe și 
suferind stricăciuni mai ușoare 
alte zeci de mii de imobile, 
ceea ce a făcut să rămînă fără 
adăpost 34 582 de familii. S-au 
produs, de asemenea, pagube 
serioase in sectorul comercial 
și al prestărilor de servicii, 
unde au fost avariate cîteva 
sute de unități, altele suferind 
pagube de mai mică importan
ță. Au fost, totodată, avariate 
zeci de unități spitalicești, școli 
și instituții de invățămint su
perior, grădinițe, creșc de copii, 
cămine internat, așezăminte 
culturale, monumente istorice și 
edificii administrative.

Pe baza calculelor făcute pînă 
în prezent, se apreciază că va
loarea totală a daunelor pro
vocate avuției noastre naționale 
de cutremurul din 4 martie se 
înscrie intre 9 si 10 miliarde 
lei.

Comitetul Politic Executiv 
pune in fața organelor și orga
nizațiilor de partid și de stat, 
a tuturor oamenilor muncii, 
sarcina de a mobiliza toate 
forțele în vederea lichidării in 
cel mai scurt timp a distruge
rilor provocate de cutremur și 
recuperării tuturor pagubelor, a 
realizării exemplare a indicato
rilor planului de stat pe acest 
an, astfel incit dezvoltarea eco
nomiei noastre naționale, a în
tregii noastre societăți să nu 
sufere în nici un fel, ca înde

plinirea programului partidului 
să nu fie afectată, ca țara noas
tră să pășească ferm înainte pe 
calea progresului și civilizației, 
a creșterii bunăstării materiale 
și spirituale a tuturor celor ce 
muncesc.

Comitetul Politic Executiv iși 
exprimă convingerea că eroicul 
nostru popor, care a dovedit a- 
tîta forță, energie și elan revo
luționar în zilele grelei încer
cări prin care a trecut, va reuși 
să depășească cu succes toate 
consecințele economico-sociale 
ale calamității, asigurînd înde
plinirea neabătută a politicii 
partidului și statului, edificarea 
in cele mai bune condițiuni a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate in patria noastră.

★
Comitetul Politic Executiv a 

luat in dezbatere raportul pri
vind utilizarea mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor din in
dustrie in cursul anului 1976. 
Apreciind rezultatele pozitive 
obținute în această direcție, în 
special in domeniul industriei 
petroliere, al transporturilor si 
în agricultură, Comitetul Politic 
Executiv a reliefat, totodată, 
lipsurile foarte serioase care 
mai dăinuie, precum și rezer
vele și posibilitățile mari de 
creștere a producției, a avuției 
noastre naționale pe calea utili
zării intensive, la întreaga ca
pacitate, a mijloacelor tehnice 
cu care sînt dotate întreprinde
rile, toate unitățile de pro
ducție.

Comitetul Politic Executiv a- 
trage atenția asupra necesității 
de a se acționa cu fermitate 
pentru ca, in condițiile sporirii 
continue a parcului de mașini- . 
unelte, utilaje și instalații să 
crească mai rapid indicele dc 
utilizare a acestuia, asigurîn- 
du-se mai buna folosire a do
tării tehnice, încărcarea cores
punzătoare a schimburilor in 
producție, ridicarea calității în
treținerii, reviziei și reparațiilor 
și reducerea duratei acestor 
operațiuni.

In cadrul programelor de 
creștere a indicelui de utiliza
re a mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor, un loc central tre
buie să-l ocupe în continuare 
perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii, asigurarea 
și pregătirea forței de muncă 
necesară lucrului în trei schim
buri, creșterea calificării mun
citorilor, în vederea realizării 
unei productivități corespunză
toare nivelului tehnic al indus
triei noastre. Comitetul Politic 
Executiv a stabilit măsuri pen
tru o mai bună repartizare a 
parcului existent, în vederea 
introducerii în circuitul econo
mic a mașinilor, utilajelor și 
instalațiilor nefolosite, transfe
rării operative a acestora la 
unitățile cu, dotare mai redusă 
sau în sectoare cu locuri de 
muncă înguste, precum și la 
întreprinderile la care spațiile 
de producție sînt insuficient o- 
cupate.

In vederea realizării unei co
tituri radicale in utilizarea ma
șinilor și utilajelor, Comitetul 
Politic Executiv a hotărit con
stituirea unei comisii de partid 
și de stat alcătuită din membri 
ai Comitetului Politic Executiv 
și ai guvernului care să sta
bilească măsuri concrete și 
să soluționeze rapid problemele 
practice ce sc ridică în acest 
domeniu in centralele și între
prinderile aparținind construc
țiilor de mașini, metalurgiei, 
chimiei, industriei ușoare și al
tor ramuri economice. Comisia 
urmează să raporteze Comite
tului Politic Executiv despre 
îndeplinirea acestor sarcini pină 
la 15 mai a.c. Comisia de partid 
și de stat are. de asemenea, 
sarcina să coordoneze acțiunea 
de repartizare a utilajelor nefo
losite intre ministere, centrale 
și întreprinderi. în fiecare 
județ se vor constitui comisii 
conduse de secretarii cu pro
blemele economice ale comite
telor județene de partid, care 
vor lucra sub directa îndrumare 
a comisiei centrale de partid și 
de stat.

In continuare. Comitetul Po
litic Executiv a dezbătut un 
raport privind situația protecției 
muncii în anul 1976. S-a apre
ciat că măsurile stabilite de 
conducerea de partid și. de stat 
cu privire la îmbunătățirea ac
tivității de protecție a muncii 
au determinat creșterea răspun
derii și preocupării factorilor 
din economie pentru îmbunătă
țirea condițiilor de muncă, pre
venirea accidentelor și folosirea 
judicioasă a resurselor materia-

(Continuare în pag. 2—3)

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Vineri 18 martie 1977

ÎN CASĂ NOUĂ

„AM SIMȚIT GRIJA 
PĂRINTEASCĂ A PARTIDULUI, 

CĂLDURA INIMII
TOVARĂȘULUI CEAUSESCU!»» »
Vizită la familia șahistului Petre Seimeanu
Printre familiile bucure.ște- 

ne greu lovite de cutremu
rul din 4 martie 1977, s-a 
aflat și aceea a cunoscutului 
nostru șahist, maestrul Petre 
Seimeanu, fost campion al 
României, acum un foarte 
apreciat antrenor.

Locuința sa se afla în blo
cul prăbușit din Brezoianu 7. 
O întîmplare cu totul fericită 
a făcut ca nici el și nici soția 
sa să nu se afle acasă în mo
mentul dezastrului. Petre Sei
meanu arbitra „Festivalul șa
hului feminin", una din par
tide se prelungise spre marea 
lui... nemulțumire, deoarece 
era așteptat de socrul său, 
care își aniversa ziua de naș
tere.

Ieri i-am făcut o vizită la 
noua sa adresă în strada Co (Continuare in pag. 2—3)

Valeria CH1OSE

Consultind primele reviste de șah sosite la noua adresă
Foto : V. BAGEAC (Continuare în pag. 2—3)

Comuniștii de la /. E. F. S.

ACȚIUNEA NU ERA PREVĂZUTĂ ÎN PLANUL DE MUNCĂ
In planul de muncă al Comi

tetului de partid al Institutului 
de educație fizică și sport nu 
figura pentru ziua aceea vreo 
sarcină deosebită.

Cutremurul a găsit profesorii 
și studenții fie in institut, fie 
in drum spre casă. Oamenii, că 
oameni sînt, au trecut prin clipe 
grele, s-au mai și speriat, dar 
s-au dezmeticit repede. N-a 
desperat nimeni, nu și-a luat 
nimeni lumea in cap. S-au 
strins toți in fața micii clădiri 
a rectoratului și au prins să 
se audă voci : „Să facem ce
va Patru studenți (comunis
tul Stere Șapera, Adrian Poia
nă, Gabriel Ionescu — toți din 
anul IV și Alpar Mathc — din 
anul III) au cerut pe loc per
misiunea să plece prin împre
jurimi, poate va fi nevoie de 
ajutor undeva. Au ajuns la blo
cul din str. Brezoianu la nu
mai citeva minute după prăbu
șire șl, bijbiind printre ruine, 
ignorînd că-și primejduiesc 
viața, au și salvat două femei 
și un bărbat. Totul a durat 
citeva minute. Dar a venit ar
mata, cu unelte, cu ce trebuia 
și atunci și-au dat seama că 
făcuseră totul cu miinile goale. 
Nu mai era nevoie de ajutorul 

drii Neamțului, Bloc 2, scara 
3, etajul 4, apartamentul 154.

Totul este complet mobilat. 
Un dormitor cochet, o sufra
gerie elegantă, o bucătărie, ve
selă, flori, televizor, radio, fri
gider, aragaz, două covoare, 
în șifonier — două costume, 
rochie, taior, două pardesie, 
lenjerie. In cămară — ali
mente, mai multe decît le-ar 
trebui la doi oameni pentru o 
săptămînă. O sticlă de șam
panie...

Petrică și Silvia Seimeanu 
sînt puternic emoționați. Vo
cea maestrului tremură. Soția 
sa are ochii umezi. De bucu
rie.

lor. Cum îi cheamă pe cei sal
vați ? Nu, nu i-a întrebat ni
meni...

La institut, rectorul — prof. 
univ. Ion Șiclovan — și alții 
au organizat transportul celor 
ce au dorit să dea o fugă pînă 
acasă, să vadă ce fac ai lor 
Apoi a răsunat în aparatul de 
radio cu tranzistori Decretul 
Prezidențial. în acele momente 
grele, indicațiile tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al partidului, ve
neau să arate clar cum trebuie 
să se organizeze întreaga luptă 
care se declanșa, cum să se ac
ționeze, pentru salvarea vieților 
omenești, a avutului țării, pen
tru limitarea dezastrului.

Studenții, profesorii — între 
timp venise aproape toată lu
mea — au simțit că nu sint sin
guri, au căpătat și mai multă 
încredere în forțele lor și și-au 
întărit convingerea că vom tre
ce cu bine această grea încer
care. S-a aprins și mai tare 
dorința de a se trece la acțiune.

Comitetul de partid — secre
tară, conf. univ. Aristea Hrișcă 
— a ținut cea mai scurtă șe
dință din cite se știu. A fost 
organizat comandamentul de co
ordonare a întregii activități,

NOI DEPUNERI 
ÎN „CONTUL 

1977"
Alăturîndu-se eforturilor ge

nerale depuse pentru înlătura
rea urmărilor cutremurului de 
la 4 martie, personalul Aero
clubului central român, precum 
și cel al aerocluburilor jude
țene, au contribuit la „Contul 
omeniei și al solidarității” cu 
suma de 117 300 lei. De aseme
nea, angajații și numeroși spor
tivi participă la acțiuni de 
mutică patriotică pe șantierele 
refacerii. în aerocluburile „Au
rel Vlaicu” București și „Gheor- 
ghe Bănciulescu" din Ploiești 
au fost înlăturate stricăciunile 
și activitatea a reintrat în 
normal.

★
Cunoscuta echipă de fotbal 

Partizan Belgrad a anunțat fo
rul nostru de specialitate că va 
disputa un meci în țara noastră 
— în compania unei formații pe 
care o va fixa F.R.F. — ale 
cărui încasări vor fi vărsate 
fondului de ajutorare a sinistra- 
ților și reconstrucției. Urmea
ză ca F.R.F. să desemneze e- 
chipa care va întîlni formația 
iugoslavă (probabil Politehnica 
Timișoara) și să stabilească da
ta întîlnirii.

★
Activul Consiliului județean 

pentru educație fizică și sport 
Buzău, precum și membrii Clu
bului sportiv orășenesc au con
tribuit cu suma de 8 480 lei, de
pusă în „Contul 1977” pentru aju
torarea celor care au avut de su
ferit de pe urma cutremurului. La 
aceasta se adaugă 20 000 lei 
realizați prin încasările de la 
două competiții sportive orga
nizate duminica trecută. în con
tinuare vor fi inițiate alte com
petiții de la care încasările vor 
fi depuse de asemenea în 
„Contul omeniei și al solida
rității”. De menționat că acti
viștii sportivi precum și nu
meroși tineri au efectuat pînă 
acum peste 1 200 de ore de 
muncă patriotică pentru înlă
turarea stricăciunilor provocate 
de cutremur la sălile de sport 
ale unor școli, la sediul clubu
lui. Sportivii buzoieni parti
cipă în continuare la acțiuni de 
muncă patriotică în unitățile în 
care lucrează.

compus din secretara Comite
tului de partid, rector, conf. 
univ. Marin Bîrjega, prof. univ. 
loan Kunst-Ghermănescu, prof, 
dr. Mihai Epuran, șef de lucrări 
Dumitru Hîtru, student Ion Mă- 
celaru și alții. Potrivit planului 
de acțiune, s-a trecut la veri
ficarea tuturor clădirilor, înce- 
pind cu căminul studențesc. 
N-au fost clădiri prăbușite dar 
unele aveau avarii serioase. 
Cum s-a crăpat de ziuă, au 
și început evacuarea molozului 
din săli și laboratoare, repa
rarea căminului. Comandamen
tul a încredințat conducerea o- 
perațiilor tovarășilor Mihai 
Bîrsan, șef de lucrări, membru 
în biroul organizației de partid 
nr. 2, asist, univ. Maria Diaco- 
nescu și student Ion Măcela- 
ru, președintele Asociației Stu
denților Comuniști ai institutu
lui. Un grup de studenți și ca
dre, care in drum spre institut 
sesizaseră un incendiu la o lo
cuință din apropiere a dat fuga 
după extinctoare și l-au potolit, 
pompierii apăruți ca din pămînt 
lichidindu-l complet. S-a asigu-

Mircea COSTEA

(Continuare în pag. 2—3)
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Ie și financiare destinate pro
tecției muncii.

Cu toate acestea, situația ac
cidentelor de muncă nu poate 
fi considerată incă satisfăcătoa
re și de aceea, în vederea îm
bunătățirii activității in acest 
domeniu. Comitetul Politic Exe
cutiv a pus în fața guvernului 
o serie de sarcini la realizarea 
cărora trebuie să concure toate 
ministerele, precum și Consiliul 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor și Uniunea Tinere
tului Comunist. Măsurile preco
nizate au în vedere ca impor
tantele sume cheltuite de stat 
pentru protecția muncii să fie 
gospodărite într-un mod cît 
mai rațional și eficient.

Comitetul Politic Executiv a 
indicat ca toate problemele le
gate de tehnica securității mun
cii să fie luate in considerație 
încă de la proiectarea întreprin
derilor, a halelor și secțiilor, 
prin planul de investiții, pre
cum și din etapa conceperii 
mașinilor și utilajelor, a proce
selor tehnologice. Ministerul 
Muncii și sindicatele au datoria 
să participe, in această etapă, la 
stabilirea și aplicarea normelor 
de protecție a muncii. actio-rind 

’ ferm pentru respectarea în acest 
sens a tuturor prevederilor le
gale. De asemenea, echipamen
tul de protecție necesar activi
tății de producție trebuie pre
văzut prin plan. în baza acestor 
reglementări, Comitetul Politic 
Executiv a hotărit să se inter
zică orice fel de modificări ul
terioare aduse atît construcțiilor 
industriale, cît și utilajelor, li- 
chidindu-se orice intervenții 
anarhice, orice tendințe de in
disciplină și dezorganizare care 
pot afecta realizarea în cele mai 
bune condițiuni a prevederilor 
și normelor de protecție a 
muncii și de securitate a clă
dirilor și aparaturii de pro
ducție.

O importantă hotăritoare are, 
de asemenea, întărirea ordinei 
si disciplinei în producție și în 
muncă, desfășurarea unor largi 
acțiuni de masă pentru instrui
rea oamenilor muncii cu privi
re la modul de folosire a uti
lajelor și mijloacelor de _ pro
ducție de care dispun între
prinderile, educarea tuturor ce
lor ce muncesc in spiritul unei 
înalte exigente față de regulile 
stabilite prin lege și regulamen
tele de ordine interioară.

Comitetul Politic Executiv a 
discutat și aprobat, de aseme
nea, propunerile de preturi limi
tă pentru locuințele din fondul 
locativ de stat, existente, ce ur
mează a fi vindute populației, 
în baza unor criterii determi
nate de categoriile de confort 
si tipurile de apartamente. S-a 
stabilit, de asemenea, să se 
constituie un fond de stat de 
rezervă pentru repararea lo
cuințelor in caz de calamități 
naturale

★
Comitetul Politic Executiv a 

ascultat si dezbătut o informa
re prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, cn priv!re 
la vizitele oficiale de prie
tenie efectuate, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în
tre 22 februarie și 4 martie 
1977, în Republica Islamică 
Mauritania, Republica Senegal, 
Republica Ghana, Republica 
Coasta de Fildeș și Republica 
Federală Nigeria.

Comitetul Politic Executiv își 
exprimă deplina satisfacție și 
aprobare față de rezultatele 
rodnice ale vizitelor întreprinse 
de tovarășul Nicolae Ccaușcșcu 
și tovarășa Elena Ceaușescu — 
acte politice de o deosebită în
semnătate pentru adîncirea și 
dezvoltarea prieteniei și colabo
rării multilaterale dintre țara 
noastră și aceste state africa
ne.

Comitetul Politic Executiv re
afirmă înalta apreciere fată de 
rolul esențial al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în elabora
rea și înfăptuirea politicii ex
terne a partidului și - statului 
nostru, față de activitatea sa 
neobosită pusă în slujba intere
selor fundamentale ale poporu
lui român, a cauzei socialismu
lui, libertății, progresului social 
și păcii, fată de contribuția sa 
remarcabilă la eforturile pen
tru edificarea unei noi ordini 
economice și politice mondiale, 
a unei lumi mai drepte și mai 
bune.

Comitetul Politic Executiv 
relevă cu deplină satisfacție că 
vizitele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu în cele cinci state a- 
fricane se înscriu, prin amploa
rea, semnificațiile și rezultatele 

lor, în orientările fundamenta
le ale Congresului al XI-lea al 
partidului, de extindere a re
lațiilor prietenești eu tinerele 
state ale Africii, eu statele in 
curs de dezvoltare de pe cele
lalte continente, eu toate țările 
care au pășit pe calea afirmă
rii independente.

Comitetul Politic Executiv 
își manifestă profunda satis
facție pentru primirea deose
bit de caldă făcută solilor Româ
niei socialiste de către con
ducătorii statelor vizitate, de 
popoarele acestora, apreciind 
că aceasta este o expresie e- 
locvcntă a stimei și considera
ției de care se bucură România 
socialistă, realizările sale, po
litica ei externă, a înaltei pre
țuiri acordate personalității pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
strălucit om politic al zilelor 
noastre, promotor neobosit al 
idealurilor nobile ale libertății, 
independenței și progresului so
cial, ale păcii, prieteniei și co
laborării intre națiuni.

Comitetul Politic Executiv a- 
preciază vizita in Mauritania 
ca un moment important in 
evoluția ascendentă a relațiilor 
dintre cele două țări, dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Poporului din Mauri
tania, dintre poporul român și 
poporul mauritan. Comitetul 
Politic Executiv salută cu de
plină aprobare Comunicatul co
mun, celelalte documente con
venite în timpul vizitei și apre
ciază eă înțelegerile la care 
s-a ajuns asigură un teren fer
til pentru dezvoltarea relații
lor româno-mauritane în toa
te domeniile de activitate, ofe
ră o perspectivă largă colabo
rării active intre popoarele și 
partidele noastre, inclusiv pe 
plan international.

Protocoalele și celelalte do
cumente semnate stabilesc noi 
căi de extindere a cooperării 
in producție, constituie un pro
gram de activitate comun pri
vind realizarea unor societăți 
mixte in industrie, înfăptuirea 
unor ample lucrări de moder
nizare în agricultura maurita- 
nă, valorificarea superioară 
a unor bogății naturale in fo
losul progresului economic al 
ambelor țări, asigură o bună 
conlucrare in domeniul științi
fic și cultural. Comitetul Po
litic Executiv apreciază faptul 
că, in cursul convorbirilor din
tre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Moktar Ould 
Daddah, a fost reafirmată vo
ința României și Mauritaniei 
de a-și aduce, prin acțiuni și 
eforturi unite, o contribuție 
activă Ia întronarea unui spi
rit nou, de justiție și echitate 
in viața internațională, la cau
za propășirii popoarelor din 
Africa și de pe toate continen
tele, la dezvoltarea liberă și 
independentă a fiecărei națiuni 
pe calea progresului economic 
și social.

Comitetul Politic Executiv 
evidențiază caracterul deose
bit de fructuos al vizitei făcute 
în Senegal și care se înscrie 
in contextul bunelor relații 
statornicite între țările, parti
de și popoarele noastre. Co
mitetul Politic Executiv subli
niază că un factor determinant 
în extinderea si aprofundarea 
raporturilor româno-senegaleze 
l-au constituit frecvența întîl- 
nirilor, convorbirilor și înțe
legerilor dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Leopold 
Sedar Senghor, care sînt o ma
nifestare pregnantă a voinței 
comune de a intări legăturile 
de prietenie și colaborare ro
mâno-senegaleze. Comitetul Po
litic Executiv ia act cu profun
dă satisfacție de hotărirea co
mună de a intări raporturile 
de conlucrare intre România și 
Senegal, între Partidul Comu
nist Român și Partidul Socialist 
Senegalez, intre parlamentele 
celor două țări, între organiza
țiile de tineret, femei și alte 
organizații de masă. Comi
tetul Politic Executiv își ex
primă, totodată, convingerea 
că, pe baza hotăririlor și 
înțelegerilor stabilite, a docu
mentelor încheiate, se va reali
za o colaborare tot mai inten
să in domeniile economic, teh- 
nico-științific, cultural și în 
alte sectoare de activitate. Co
mitetul Politic Executiv dă o 
înaltă apreciere Comunicatului 
comun semnat de președinții 
Nicolae Ceaușescu și Leopold 
Sedar Senghor care exprimă 
hotărirea popoarelor noastre de 
a conlucra tot mai larg, pe ba
za principiilor înscrise în De
clarația solemnă comună a 
României și Senegalului înche
iată la București anul trecut, 
în cadrul activității generale 
desfășurate de țările în curs 
de dezvoltare, de statele neali
niate, de țările socialiste, în 
lupta pentru lichidarea subdez

voltării și instaurarea unei noi 
ordini economice și politice 
mondiale. împotriva oricăror 
forme de manifestare a poli- 
ticii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste.

Comitetul Politic Executiv 
subliniază că vizita în Ghana 
marchează un moment de în
semnătate deosebită în dezvol
tarea relațiilor reciproce. Con; 
vorbirile oficiale dintre_ șefii 
de stat ai celor doua țări, 
Nicolae Ceaușescu și Igna
tius Kutu Acheampong — 
care au evidențiat noi căi și 
posibilități de evoluție ascen
dentă a colaborării multilate
rale româno-ghaneze — s-au 
încheiat cu o serie de înțelegeri 
privind cooperarea în domeniile 
petrolier, minier, agricol și m 
alte sectoare de activitate, rea
lizarea unor lucrări în comun, 
pregătirea de cadre prin tri
miterea la studii în țara .noas
tră a unor tineri ghanezi. Sa- 
lutînd cu satisfacție aceste re
zultate, Comitetul Politic Exe
cutiv subliniază, în acejași 
timp, importanta deosebita a 
Declarației solemne comune și 
Comunicatului comun _ adoptate 
cu acest prilej, ale căror pfîn- 
cipii și concluzii corespund 
atît intereselor popoarelor și 
țărilor noastre, progresului lor 
economic și social, cît și cauzei 
luptei popoarelor pentru lichi
darea definitivă a colonialis
mului si neocolonialismului, 
pentru triumful politicii noi, 
de egalitate și respect al inde
pendentei naționale, pentru 
întărirea păcii și colaborării 
internaționale. Comitetul Politie 
Executiv consideră că princi
piile înscrise în Declarația so
lemnă comună, pe care Romania 
și Ghana înțeleg să le așeze la 
baza raporturilor lor, cît și a 
relațiilor cu celelalte state, 
ilustrează voința ambelor _ părți 
de a acționa în comun în di
recția unor transformări înnoi
toare, radicale în viata inter
națională, pentru progresul so
cial și economic ai națiunilor, 
pentru afirmarea dreptului tu
turor de a trăi în pace și în
țelegere, la adăpost de orice 
ingerințe sau agresiuni din 
afară.

Exprim.ndu-și satisfacția pen
tru rezultatele vizitei în Coas
ta de Fildeș, ale convorbirilor 
care au avut Ioc cu acest pri
lej intre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Felix 
Houphouet-Boigny, Comitetul 
Politic Executiv salută faptul 
că înțelegerile convenite rea
firmă voința țărilor și popoare
lor noastre de a pune baze 
trainice colaborării și conlucră
rii reciproc avantajoase, pe 
multipie p.anuri. Pornind de 
la progresele importante reali
zate in relațiile dintre eele 
două țări, bazate pe stimă șl 
respect reciproc, documentele 
semnate deschid largi perspec
tive promovării pe mai depar
te, la un nivel superior, a ra
porturilor .n domeniile politic, 
economic, social și cultural, 
prevăd căi concrete de organi
zare a cooperării în industria 
minieră, in prospecțiunile geo
logice, în energetică, industria 
forestieră, agricultură, cerceta
rea științifică, in pregătirea de 
cadre, în cultură și artă. In 
acest sens o mare importanța 
are Acordul semnat de pre
ședinții celor două țări prin 
care se creează Marea Comisie 
Mixtă de cooperare în dome
niile economic, juridic, științi
fic. tehnic și cultural. Comite
tul Politic Executiv apreciază, 
totodată, caracterul deosebit de 
pozitiv al prevederilor Comu
nicatului comun cu privire Ia 
conlucrarea celor două țări și 
popoare în viața internaționa
lă. Acest document contribuie 
la promovarea principiilor noi 
de egalitate și respect între 
state, la afirmarea rolului ță; 
rilor în curs de dezvoltare și 
a statelor nealiniate, al Orga
nizației Națiunilor Unite în rea
lizarea dezarmării, lichidarea 
subdezvoltării, a decalajelor e- 
conomice și soluționarea. în in
teresul tuturor popoarelor, a 
marilor probleme care confrun
tă omenirea. Salutînd hotărirea 
celor doi șefi de stat privind 
intensificarea colaborării dintre 
România și Coasta de Fildeș 
în cadrul O.N.U., în „Grupul 
celor 77“, precum și în alte 
organizații și foruri interna
ționale, Comitetul Politic Exe
cutiv subliniază că aceste în
țelegeri oferă un exemplu e- 
locvent de felul cum pot con
lucra două țări cu orînduiri 
social-politico diferite, atunci 
cînd între ele se stabilesc ra; 
porturi de stimă, încredere șl 
prietenie.

Apreciind că vizita în Repu
blica Federală Nigeria, con
vorbirile purtate cu această o- 
cazie între președintele Nicolae 
Ceaușescu și general-locotenent 
Olusegun Obasanjo, șeful Gu

vernului militar federal, ~au 
deschis o etapă nouă în rela
țiile dintre Romania și Nige
ria, au jalonat direcțiile funda
mentale ale dezvoltării acestor 
raporturi în viitor, Comitetul 
Politic Executiv salută cu. sa
tisfacție documentele și înțe
legerile încheiate. Convorbirile 
la nivel înalt au identificat o 
arie largă de probleme care 
pot face obiectul unei coope
rări tot mai intense romano; 
nigeriene. în acest scop, șefii 
celor două state au convenit 
să fie constituită o Comisie 
mixtă de cooperare ecnomica 
și tehnică, a cărei activitate 
să conducă la extinderea ra
pidă a relațiilor economice ro- 
mâno-nigeriene, inclusiv în re
alizarea în comun a unor o- 
biectîve și crearea unor între
prinderi mixte. în cadrul con
vorbirilor oficiale la nivel inalt 
s-a ajuns, totodată, la impor
tante concluzii comune, cu pri
vire la întărirea pe mai depar
te a solidarității și colaborării 
româno-nigeriene pe plan in
ternațional.

Este deosebit de pozitivă ex
primarea voinței comune a 
României și Nigeriei de a ac
ționa pentru menținerea pacn 
și securității în lume, pentru 
promovarea principiilor funda
mentale înscrise in Carta Or
ganizației Națiunilor Unite, 
pentru victoria cauzei păcii și 
colaborării internaționale, a 
luptei popoarelor pentru exis
tență liberă și independentă. 
Au fost reafirmate solidarita
tea celor două țări cu mișcă
rile de eliberare națională, 
sprijinul lor ferm față de lupta 
popoarelor din Namibia, .Zim
babwe și Africa de Sud, împo
triva politicii rasiste și de a; 
partheid, pentru dreptul de a-și 
hotărî de sine stătător desti
nele. Comitetul Politic Execu
tiv își manifestă convingerea 
că toate aceste înțelegeri re
prezintă o contribuție de sea
mă la înfăptuirea programelor 
de dezvoltare economică și so
cială ale României și Nigeriei, 
sînt in interesul ambelor po
poare. precum și al cooperării 
și înțelegerii internaționale.

Aprobînd in unanimitate re
zultatele vizitelor în Maurita
nia, Senegal, Ghana, Coasta de 
Fildeș și Nigeria, documentele 
semnate cu acest prilej, Co
mitetul Politic Executiv trasea
ză Consiliului de Miniștri, Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
Ministerului Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice 
Internationale, celorlalte minis
tere, organizațiilor economice 
de resort, instituțiilor interesate 
sarcina de a lua toate măsurile 
ce se impun în vederea trece
rii, fără întirziere, la aplicarea 
în viață, în cele mai bune con
diții, a acordurilor și înțele
gerilor convenite.

în amplificarea continuă a 
colaborării dintre România și 
statele vizitate, un rol impor
tant au relațiile dintre parti
dele de guvernămînt. In acest 
spirit, în conformitate cu po
ziția sa statornică și consec
ventă de solidaritate și larga 
conlucrare cu toate forțele 
progresiste, democratice, anti- 
imperialiste ale contempora
neității. pentru întărirea unită
ții lor de acțiune. Partidul Co
munist Român reafirmă hola- 
rîrea de a intensifica relațiile 
de colaborare șl contactele cu 
partidele din țările respective.

întrunind adeziunea, și apro
barea unanimă a întregului 
nostru popor, vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu în cele cinci 
țări africane se înscrie ca o 
remarcabilă contribuție la dez
voltarea relațiilor de solidari
tate ale României cu aceste 
state, cu țările în curs de 
dezvoltare, la întărirea, colabo
rării cu toate țările în lupta 
pentru făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune, a unei 
lumi a păcii și înțelegerii între 
națiuni.

★
Comitetul Politic Executiv a 

hotărit convocarea, la 28 mar
tie a.c., a ședinței comune a 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a Mani 
Adunări Naționale, a Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale și a activului 
central de partid și de stat, 
pentru discutarea problemelor 
actuale ale dezvoltării, .econo- 
mico-sociale a României, pre
cum și ale activității externe 
a țării noastre și ale situației 
politice internaționale.

De asemenea, Comitetul Po
litic Executiv a hotărit convo
carea,'la 14 aprilie a.c.. a Con
gresului țărănimii din. Repu
blica Socialistă România.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a examinat ș« 
soluționat o serie de alte pro
bleme curente ale activității de 
partid și de stat.

(Urmare din pag. 1)

In județul Mehedinți în 
„Contul 1977” au fost depuși 
peste 7 000 lei, fonduri strinse 
din organizarea unei gale de 
box și a unui meci de fotbal. 
Totodată, angajații Consiliului 
județean pentru educație fizică 
și sport au hotărit să doneze 
retribuția pe o zi, din fiecare 
lună pină Ia sfirșilul anului. 
La aceasta se vor mai adăuga 
10 000 lei, care vor fi depuși de 
C.J.E.F.S. Mehedinți.

★
C.J.E.F.S. Alba, cluburile și 

asociațiile sportive sindicale din 
această parte a țării au inițiat 
acțiuni ale căror încasări au și 
fost depuse în „Contul 1977”. 
Astfel, suma de 8 900 de lei, 
realizată din disputarea meciu
rilor care au avut Ioc dumi
nică între Metalul Aiud — U- 
nirea Alba Iulia și Metalurgis
tul Cugir — Constructorul Alba 
Iulia, a fost depusă în contul 
de ajutorare a sinistraților. în 
același cont vor fi depuse în
casările de la meciurile Soda 
Ocna Mureș — Unirea Alba 
Iulia și Constructorul Alba Iu- 
lia — C.I.L. Blaj.

Activul C.J.E.F.S. și al clu
bului municipal Unirea din 
Alba Iulia a hotărit să depună 
în „Contul 1977” retribuția pe 
cite o zi, în fiecare lună pină 
la sfîrșitul anului.

★
în „Contul 1977”, deschis și în 

orașul Focșani, a fost depusă 
suma de 5 700 lei provenită din 
încasările de Ia meciul de fot
bal dintre echipele Unirea Foc
șani și Chimia Mărășești. La 
rîndul lor, activiștii C.J.E.F.S. 
Vrancea, precum și cei ai clu
bului municipal Focșani și ai 
școlii sportive din localitate au 
hotărit să depună în „Contul 
omeniei”, pînă la sfîrșitul anu
lui, retribuția pe cite o zi a 
fiecărei luni. Individual, mai 
mulți angajați au depus la 
CEC suma de 1950 de lei.

★
Asociația sportivă Dacia Pi

tești, prin manifestările spor
tive organizate pînă acum, a 
realizat suma de 50 000 lei care 
a și fost depusă în „Contul 
1977”. Pină la sfîrșitul anului 
se vor iniția alte trei acțiuni ale 
căror încasări — in jur de 
20 ooo lei — vor fi depuse în 
același fond.

Menționăm că activiștii miș
cării sportive din județul Argeș 
au hotărit să doneze cite o zi 
din retribuția lor lunară, pină 
la sfirșitul anului. Clubul spor
tiv Pitești, I.A.P.S. Pitești și

Clubul sportiv 
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„In seara aceea nefastă, ne 
spune fostul campion, după 
primele momente în care nu 
prea am realizat ce s-a în- 
tîmplat, ne-am dezmeticit și 
am încercat amîndoi un sen
timent, cred cu legitim, de 
disperare. Dar, la scurt timp 
de la catastrofă, intervenția 
personală, promptă și atît de 
energică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, măsurile operative 
luate de partid, sub condu
cerea secretarului său gene
ral, ne-au redat încrederea, 
speranța. Dintr-odată am 
simțit că nu sîntem singuri, 
că nu sîntem abandonați. Și 
iată, priviți noua noastră 
casă..."

Intervine soția sa : „Sînt 
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condițiile minunate oferite.
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LOTO - PRONOSPORT INFOR .
ClȘTIGURILE TRAGERII EX

TRAORDINARE PRONOEXPRES 
DIN 6 MARTIE 1977. FAZA I : 
Categoria A : 1 variantă a 10% a 
5000 lei ; cat. B : 22,05 variante a 
7634 lei ; Cat. C. : 145,45 a 1157 
lei ; Cat. D : 5365,85 a 60 lei.
FAZA a Il-a : Categoria 1 : 3,35
variante : autoturism „Dacia 1300“ 
sau, la alegere, ,,Skoda S 100“ și 
diferența în obiecte ; Cat. 2 : 
49,90 variante a 3012 lei ; Cat. 3 : 
145,65 a 1032 lei ; Cat. 4 : 5766,25
a 60 lei. FAZA a IlI-a : Categoria 
G : 1 variantă a 25% a 17500 lei ; 
Categoria H : 5,75 variante a 5000 
lei sau, la alegere, o excursie de 
un loc în U.R.S.S., sau R.D. Ger
mană sau Turcia și diferența în 
numerar ; Categoria I : 37,75 va
riante a 1000 lei ; Categoria J : 
1123,20 variante a 60 lei. Următorii 
participanți au cîștigat autoturis
me „Dacia 1300“ sau. la alegere, 
„Skoda S100“ și diferența în 
numerar : Nicolaescu Dima din 
comuna Chisoda Veche, județul 
Timiș, Costache Nicușor și Achim 
Amelia din București.

Tragerea Lo 
avea loc la sc 
LOTO-PRO&QS 
Victoriei nr. 9

CÎȘTIGUR1LI 
DIN 11 MARȚI 
GEREA I: Ca 
50% a 20.347 
10% a 4.069 le 
7.552 lei ; cat» 
lei ; cat. 5 : 6 
6 : 102,10 a 35£ 
TEGORIA I : 
TRAGEREA 
variantă 25c/f 
cia 1300“ și 2 ■
28.000 lei ; cat.-f* :̂ 
lei ; cat. C : 5, 
D : 12,90 a 2.5. 
57,60 a 577 lei 
371 lei ; cat. X 
REPORT CATI 
lei. Autoturism 
de la category 
venit pârtie. 
Avram din Cri
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toate echipele divizionare B și 
C din judef. Chimia și Chi
mistul Rm. Vîleea, Unirea Dră- 
gășani și Lotru Brezoi.

★
In județul Hunedoara, cei 

care lucrează în domeniul spor
tului au înscris, în aceste zile, 
în „Contul 1977” însemnate de
puneri. Astfel, din manifestările 
sportive care au avut loc pînă 
în prezent au fost donați 61000 
lei, iar F. C. Corvinul Hune
doara a depus din fondurile 
proprii 100 000 lei, urmînd ca 
la aceștia să se adauge noi 
subscripții. Activul angajat al 
consiliului județean pentru e- 
ducație fizică și sport a ho- 
tărît să doneze 2 Ia sută din 
retribuția lunară, ceea ce re
prezintă peste 15 000 lei. De a- 
semenea, activiștii C.J.E.F.S. au 
mai donat și alte sume șl au 
prestat peste 300 ore de muncă 
patriotică.

★
Aproape 500 000 lei se vor 

depune în „Contul 1977“ în ju
dețul Timiș, ca urmare a ac
țiunilor sportive ce se vor or
ganiza. Vor avea loc, printre 
altele, întîlniri internaționale 
de fotbal, un concurs de mo- 
tociclism la Sînnicolau Mare, 
două gale de box la Timișoara 
și Reșița, meciuri de handbal. 
De asemenea, activiștii sportivi 
timișoreni au hotărit să depună 
și alte importante sume în 
„Contul omeniei”.

★
Primim și din județul Mara

mureș, mărturii ale solidarității 
oamenilor muncii. In ajutorul 
sinistraților, al reconstrucției, 
după groaznicul cutremur din 
4 martie, numeroși sportivi și 
organizații sportive își mani
festă compasiunea depunînd 
importante sume de bani în 
„Contul 1977”. Angajații Con
siliului județean pentru educa
ție fizică și sport Maramureș, 
ai complexului sportiv și Clubul 
sportiv Baia Mare au depus

suma de 50 009 de lei. Handbal 
club Baia Mare este prezent în 
această acțiune cu : o depunere 
de 7 200 lei drept contribuție a 
personalului administrativ ; în
casările de pe urma a două 
meciuri ale echipei clubului cu 
Dinamo București ; echipa va 
face două deplasări la Brașov 
și Arad, pentru a susține întîl
niri ale căror încasări vor fi 
«depuse la „Contul 1977“. F. C. 
Baia Mare depune suma de 
20 000 lei.

Toate echipele de fotbal din 
județ vor dona încasările de la 
primul lor meci susținut în 
campionat. în plus conducerile 
acestora au anunțat că forma
țiile respective vor lua parte și 
la alte întîlniri organizate în 
scopul stringerii de fonduri.

★
Din județul Iași ni se trans

mit contribuții ale cluburilor 
și asociațiilor sportive la „Con
tul omeniei". Asociația sportivă 
C.F.R. Pașcani a depus 14180 
Iei, sumă provenită din înca
sări de la unele manifestări 
sportive. A. S. Nicolina, prin 
contribuția angajaților respec
tivi și a sportivilor — 6 000 lei, 
iar A. S. Voința — 5 500 lei. 
Profesorii Liceului nr. 2 Iași 
(cu program de educație fizică) 
vor dona din retribuția lor 2% 
pe timp de șase luni, iar e- 
levii acestuia au depus 10 000 Iei.

Este de remarcat economia 
care se face prin participarea 
sportivilor la diferite acțiuni de 
muncă patriotică efectuată la 
înlăturarea dărîmăturilor și mo
lozului, la amenajarea unor 
baze sportive. Menționăm cu 
acest prilej munca depusă, 
timp de trei zile, de către 
membrii echipei divizionare A 
de rugby, Politehnica Iași.

★
Chimica Tirnăveni a depus 

20 150 lei, sumă realizată din 
încasările făcute la meciul a- 
mical cu formația Sticla Tîrnă- 
veni. disputat zilele trecute.

COMUNIȘTII DE LA I.E.F.S.
(Urmare din pag. 1)
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Detașamentul cerut de Comi
tetul de partid al Sectorului 4 
a plecat in cîteva minute de la 
primirea indicației. In frunte 
cu prof. univ. Ion Kunst-Gher- 
mănescu și șef de lucrări Io
nel Stănescu (membri ai Comi
tetului de partid al I.E.F.S.), 
cu prof. univ. Gh. Ghișoiu, cont 
univ. Titus Tatu și șef de lu
crări Mircea Solomon, 150 de 
studenți și cadre, la care s-au 
mai adăugat 100, au muncit din 
răsputeri la un bloc prăbușit. 
Un detașament condus de conf. 
univ. Elena Firea, secretară a 
organizației de partid nr. 2 și 
prof. dr. Miron Georgescu a 
lucrat la Institutul medico-far- 
maceutic, altul a acționat la 
I.A.T.C., iar alt detașament a 
fost prezent la lucrările de la 
Casa studenților „Grigore Preo

teasa", la chemarea Comitetu
lui de partid al Centrului uni
versitar București.

Spiritul de partid era omni
prezent, coordonînd, însuflețind 
și mobilizind întregul personal.

Indicația conducerii de partid 
de a se relua cursurile a găsit 
de asemenea pregătit institutul, 
viața reintrînd pe făgașul ei fi
resc. Firesc ? Cuvintul nu e 
tocmai potrivit pentru că — ni 
se spune — profesorii și stu
denții se privesc in ochi cu și 
mai multă dragoste și respect, 
fiecare străduindu-se să facă 
mai mult ca înainte. Lucrările 
la noile săli și laboratoare con
tinuă cu și mai multă îndîrjire. 
Pe o schelă, două studente au 
început să traseze în creion o 
viitoare frescă, opera lor: o 
pereche de atleți, o fată și un 
băiat, pășește avintat, încreză
tor înainte. Fresca exprimă nu 
numai cunoscutul simbol olim
pic. Ea simbolizează marșul 
triumfal al întregului tineret 
sportiv pe drumul luminos tra
sat de partid.

CAMPIONATELE 
JUNIORILOR MARI 
ÎNCHEIE SEZONUL 
ATLETIC DE SALĂ

Sezonul atletic pe teren aco
perit se încheie oficial la sfîr- 
șitul acestei săptămîni, odată cu 
desfășurarea campionatelor re
publicane ale juniorilor de ca
tegoria I. întrecerile vor avea 
loc în sala din Focșani, sîmbă- 
tă după-amiazâ și duminică di
mineața (în cazul înscrierii 
unui număr mare de concurenți, 
sîmbătă dimineața se vor dispu
ta serii și calificări în unele 
probe). La aceste campionate au 
drept de participare băieții năs- 
cuti în anul 1958 sau mai tineri 
și fetele născute în 1959 sau mai 
tinere

0 ETAPELE DE ZONA ALE 
CAMPIONATULUI DE CROS. 
Duminică, în patru orașe din 
țară se vor desfășura etapele de 
zonă ale campionatului republi
can de cros : Dorohoi. Zalău, 
Drobeta Turnu-Severîn și Bucu
rești. Participă, pe 7 categorii 
de vîrstă (de la copii catego
ria a II-a la seniori), primii 15 
sportivi și primele două echipe 
clasate la etapele județene. Pen
tru etapa finală — care se va 
desfășura la 10 aprilie la Ti
mișoara — se califică din fie
care zonă primii 20 de atleți 
sosiți la individual și primele 
patru echipe.

DUMINICĂ, LA BRASOV, 
„RALIUL ZĂPEZII"

Duminică. 20 martie, la Bra
șov, se dă startul în sezonul 
automobilistic al anului 1977. 
începutul se face cu „Raliul 
zăpezii", de fapt prima din cele 
nouă etape ale campionatului 
republican de raliuri. Traseul 
acestuia are o lungime de 530 
km — atît drumuri moderni
zate cît și nemodernizate —un 
număr de 13 controale orare și 
9 probe speciale. Plecarea are 
loc din Brașov, cu începere de 
la ora 5,01 (revenirea la ora 
13,57) din fața rectoratului Uni
versității Brașov.

La „Raliul zăpezii" s-au în
scris peste 50 de echipaje, în 
care sînt cei mai buni automo
bilist! ai tării.

DIVIZIA A LA 
BASCHET FEMININ

După cum s-a mai anuntat, 
campionatul republican de bas
chet feminin va continua prin 
desfășurarea a două turnee cu- 
prinzînd șapte etape. Primul 
turneu va fi găzduit chiar de 
mîine (pînă marți) de Sala 
sporturilor din Cluj-Napoca, el 
programînd cîteva întîlniri im
portante fie în disputa pentru 
ocuparea unuia din primele 
trei locuri ale clasamentului.

fie pentru evitarea retrogradă
rii. Ne referim la meciurile 
Voința București — Universita
tea Timișoara (sîmbătă), C S.U. 
Galați — Crișul Oradea (dumi
nică). Sănătatea Ploiești — 
C.S.U. Galați (luni), Politehni
ca — Rapid. Mobila Satu Mare
— Sănătatea Ploiești (marți).

Programul jocurilor de sîm
bătă (etapa a 16-a) este urmă
torul : de la ora 9 (între paran
teze. rezultatele din tur) : Voin
ța București — Universitatea 
Timișoara (74—80, 67—78). Ra
pid—Sănătatea Ploiești (82—61, 
74—38) : de la ora 15 : I.E.F.S.
— C.S.U. Galați (87—49. 78—53), 
Politehnica — Voința Brasov 
(76—57, 71—72) Crișul Oradea
— Universitatea Cluj-Napoca 
(75—67. 70—76), Olimpia Bucu
rești — Mobila Satu Mare 
(90—76, 96—79).

înaintea acestor jocuri, cla
samentul se prezintă astfel :

1. RAPID 30 27 3 2351-1820 57
2. I.E.F.S. 28 27 1 2382-1756 55
3. Politehnica 30 22 8 2462-2071 52
4. Olimpia 30 18 12 2259-2119 48
5 „U“ Ci.-Nap. 28 t7 11 2138-2123 45
6. Crișul 30 13 17 1955-2013 43
7. Univ. Timiș. 30 11 19 2023-2309 41
8. Voința Bv. 30 10 20 2085-2156 40
9 C.S.U, Galați 30 10 20 1936-2137 40

10. Sânătateo PI. 30 9 21 1991-2341 39
11. Mobila S. M. 30 8 22 2119-2370 38
12. Voința Buc. 30 6 24 1813-2299 36

Restanța „U“ Cluj-Napoca —
I.E.F.S. va avea loc la 23 martie.

LA BRAȘOV, 
O ATRACTIVĂ 

COMPETIȚIE 
DE HANDBAL MASCULIN

Vineri, sîmbătă și duminică 
se desfășoară în Sala sportu
rilor din Brașov un puternic 
turneu de handbal masculin. 
Participă formațiile România- 
tineret (care se pregătește pen
tru campionatul mondial, pro
gramat între 9 și 16 aprilie în 
Suedia), Steaua (campioana 
noastră va întîlni la 26 martie, 
tot la Brașov, pe KFUM Fre
dericia în semifinalele C.C.E.), 
H.C. Minaur Baia Mare și Di
namo Brașov. întrecerea susci
tă un interes deosebit datorită 
faptului că iubitorii handbalului 
vor putea să vadă evoluînd e- 
chipe de valoare ridicată, în 
rindurile cărora se află handba- 
liști de renume (Radu Voina, 
Ștefan Birtalan, Werner Stockl, 
Cornel Tudosie. Cristian Gațu, 
Alexandru Folcker, Mihai Mi- 
roniuc ș.a.). Programul întrece
rilor este următorul :

Vineri : ora 17, Roraânia-ti- 
neret — H.C. Minaur Baia Ma
re, ora 18,15 Steaua — Dinamo 
Brașov ; sîmbătă : ora 17, Di
namo Brașov — România-tine- 
ret, ora 18,15. Steaua — H.C. 
Minaur Baia Mare ; duminică : 
ora 10, H.C. Minaur Baia Mare 
— Dinamo Brașov, ora 11,15, 
Steaua — România-tineret.

încasările de la această ma
nifestație sportivă vor . fi văr
sate în „Contul 1977".

FAZA DE ZONA 
A CAMPIONATELOR 

DE LUPTE LIBERE

Sîmbătă și duminică sînt pro
gramate întrecerile fazei de zo
nă a campionatelor individuale 
de lupte libere ale seniorilor. 
La această etapă a competiției 
participă cîștigătorîi fazei pe 
județe, sportivii cu categoria I 
de clasificare, maeștrii etc., ex- 
ceptîndu-se numai componentii 
lotului national.

Concursurile pentru califica
rea în turneul final vor fi or
ganizate în localitățile Brăila, 
Constanța. Brașov, Satu Mare 
și se vor disputa sistem turneu 
eliminatoriu.

• Faza de zonă a campiona
telor individuale de lupte gre- 
co-romane și libere rezervate 
juniorilor va fi organizată în 
zilele de 2 și 3 aprilie, în lo
calitățile stabilite inițial.
• Campionatele individuale de 

lupte greco-romane. care au 
fost aminate, se vor disputa în 
luna septembrie (turneul final).

SE REIAU ÎNTRECERILE 
DIVIZIEI A LA POPICE

întrecerile campionatului Di
viziei A la popice se reiau 
mîine, cu disputarea etapei a 
XIII-a. Se vor disputa toate 
jocurile etapei a XIII-a, inclu
siv cele din București. Fetele 
vor juca mîine, iar bărbații du
minică (pe arenele cu patru 
piste). Partidele nedisputate din 
cadrul rundei a XII-a au fost 
reprogramate pentru 6—10 apri
lie. Iată și rezultatele meciu
rilor care s-au desfășurat săp- 
tămîna trecută în țară : FEMI
NIN : Voința Timișoara — 
Voința Tg. Mureș 2356 — 2362 
p d, Voința Oradea — Voința 
Cluj-Napoca 2500 — 2509 p d, 
Textila Timișoara — Electromu- 
reș Tg. Mureș 2430 — 2360 p d. 
La bărbați a avut loc un sin
gur meci, cel dintre Electromu- 
reș Tg. Mures și Voința Cluj- 
Napoca, în care victoria a re
venit mureșenilor cu 5468—5375 
P d.

în București vor avea loc 
mîine și duminică următoarele 
partide : Gloria — Voința Plo
iești, Laromet—Petrolul Băicoi, 
Rapid — Voința — la femei. 
Gloria — Flacăra Cimpina și 
Olimpia — Tehnoutilaj Odorhei 
— la bărbați.

Reamintim că fruntașele se
riilor înaintea acestei confrun
tări sînt : Voința București 20 p 
(seria Sud) și Voința Tg. Mu
reș 18 p (seria Nord) Ia femei, 
Petrolul Teleajen Ploiești 18 p 
(seria Sud) și Aurul Baia Ma
re 18 p (seria Nord) la bărbați.

Pe arena Voința din Capita
lă se lucrează la acoperirea ce
lor șase piste de joc cu ma
terial plastic în loc de asfalt. 
Va fi prima popicărie din tară 
cu astfel de piste.

ACTUALITĂȚI DIN FOTBAL
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ÎN LOC DE 
TELECRONICĂ

Din orice tremur al 
vieții trebuie să extra
gem acum curaj. Ne 
trebuie curaj pentru 
fiecare zi. Ieri noapte, 
auzind primele rezulta
te sportive de după cu
tremur nu m-a interesat 
nici un scor. M-a inte
resat — pînă la lacrimi 
— că trăiam una din 
acele clipe cînd a în
vinge frica, prin orice, 
prin muncă, prin idee, 
prin joc, printr-un cui 
bătut bine în lemn ca 
să țină, devine o mese
rie esențială a omului. 
Sportul nu mai e 'un 
joc oarecare, nu e o 
deconectare oarecare, ci 
un strigăt al ființei 
noastre, care nu accep
tă să se plece, o nouă 
încordare de a-ți chema 
semenii să nu mai 
plîngă, să nu dispere, 
să nu se mai gîndească 
la rău. Nimic din ce a 
rămas întreg nu mai e 
oarecare. Să avem forța 
de a trăi această reve
lație.
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ij • DUMINICĂ 20 MAR- 
i[ TIE, ora 15 : „CupaMon- 
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special (ambele manșe). 
Transmisiune de la St. 
Anton (Austria). Comen
tator Cristian Țopescu.
• MIERCURI 23 MAR

TIE, ora 16 : FOTBAL : 
România — Turcia în 
Cupa Balcanică. Trans
misiune directă. Comen
tator Radu Urziceanu.

MECIUL ROMÂNIA — TURCIA PE 
STADIONUL STEAUA. Partida dintre 
reprezentativele României și Turciei, 
din cadrul Campionatului balcanic, 
care va avea loc miercuri la Bucu
rești, se va disputa pe stadionul 
Steaua, de la ora 16.

ECHIPA TURCIEI SOSE$TE la Bucu
rești în cursul zilei de luni. fa 
bordul unui avion special.

LOTUL A SE REUNEȘTE DUMINI
CA... în vederea jocului cu echipa 
Turciei, de miercuri, lotul reprezenta
tiv a fost convocat duminica diminea
ța, la ora 8,30, la București. lata 
jucătorii selecționați pentru aceasta 
partida : țordache, Cristian (portari), 
Cheran, Anghelini, Sâtmăreanu ||, 
Someș, Grigore, Vigu (fundași), Du
mitru, Boloni. Mulțescu, Bălăci (mij
locași), Troi, D. Georgescu, Dânilâ, 
lordânescu, C. Zamfir (atacanți). Se
lecționații vor urma un intens pro
gram de pregătire în cursul zilelor 
de duminica, luni și marți.

...IAR CEL DE TINERET SÎMBĂTĂ. 
Lotul de tineret (21 de ani) este

convocat mîine seara la București, 
la stadionul ,,23 August" în următoa
rea componență : Windt, Lung (por
tari) — Tilihoi, Stancu, Zahiu, Ăgiu, 
Lucuță, Iorgulescu (fundași), Șoșu, 
Custov, Florea, |rimescu (mijlocași), 
Lupâu. Radu II, Cămătaru, Văetuș, 
Vrînceanu (atacanți). După cum 
s-a mai anuntat, echipa noastră de 
tineret va susține miercuri, în orașul 
Samsun, partida oficială din compe
tiția balcanică cu formația similară a 
Turciei.

HELMUTH KASER, DELEGAT F.I.F.A» 
LA PARTIDA ROMÂNIA — SPANIA. 
La meciul dim preliminariile C.M., 
dintre echipele României și Spaniei, 
care va avea loc la București, la 16 
aprilie, F.I.F.A. a delegat pe secre
tarul său general, Helmuth Kâser, în 
calitate de observator.

MECIURILE DE DIVIZIA A DIN CA
PITALA, contînd pentru etapa a 19-a, 
se vor desfășura după următorul 
program : Progresul — F.C. Cons
tanța și Rapid — F.C. Argeș în

cuplaj pe stadionul ,.Republicii” cu 
începere de la ora 14. Partida derby 
Steaua — Universitatea Craiova, pe 
stadionul „Steaua” la ora 16.

ÎN CÎTEVA RÎN DUR!
• Oblemenco, Deselnicu și Pur

cării, trei din titularii de ieri ai 
Universității CraiOva, au privit 
partida cu Progresul din tribună, 
ei nemaifigurînd în lot, ca urma
re a neîncadrării în procesul de 
pregătire impus de conducerea 
tehnică a echipei.
• Trei jucători în prim-plan în 

partida de la Bacău : portarul 
Iorgulescu, excelent în cîteva rîn- 
duri („Mă pregătesc foarte serios 
și mă simt într-o formă bună“), 
,,libero ”-ul Schepp, jucător croit 
parcă pentru un asemenea post, 
și băcăuanul Antohi, produs lo
cal, încă junior, care a debutat, 
cu dreptul, în prima divizie.
• Meciul F.C. Bihor — Rapid a 

prilejuit debutul a doi tineri ju
cători : mijlocașul Zare la oră- 
deni, fiul unui fost jucător la

Progresul i.C.O. de pe vremuri, și 
atacantul Cojocaru, la Rapid, pro
venit de la F.C.M. Giurgiu.
• Arbitrajul lui C. Petrea, în 

meciul de ia Pitești, a fost egal 
și corect pe întreg parcursul în
trecerii. a făcut excepție doar 
greșeala de cronometraj de care 
am amintit în cronică, a Dumi
nică, la Constanța, s-a consumat 
un duel inedit : Vigu — Dorel 
Zamfir. S-au aflat față în față 
cel mai în vîrstă jucător ai bucu- 
reștenilor și cel mai tînăr jucător 
constănțean (și al campionatului): 
15 ani și jumătate ! După meci, că
pitanul echipei litoralului, Anto
nescu (care va împlini, la 25 
martie, 32 de ani) se arăta mul
țumit de prestația debutantului, 
care are mai puțin de jumătate 
din vîrstă sa.

ARBITRII ETAPEI 
DIN 19 MARTIE A 

DIVIZIEI A
A.S.A. TG. MUREȘ — SPORT 

CLUB BACAU : Fr. Coloși — 
I. Roșoga și V. Roșu (toți din 
București).

STEAUA — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA : C. Ghiță 
(București) — T. Balanovici și 
I. Ciolan (ambii din Iași).

POLITEHNICA IAȘI — SPOR
TUL STUDENȚESC : Otto An- 
derco (S. Mare) — V. Catană 
și I. Taar (ambii din Cărei).

PROGRESUL — F. C. CON
STANȚA : R. Șerban (Craiova)
— T. Andrei (Sibiu) și V. Cio- 
cîlteu (Craiova).

CORVINUL HUNEDOARA — 
JIUL PETROȘANI : C. Petrea
— V. Măndescu și I. Navroschi 
(toți din București).

U.T.A. — DINĂMO : N. Hai
nea (Bîrlad) — C. Pîrvu și T. 
Podaru (ambii din Brăila).

RAPID — F. C. ARGEȘ : Gh. 
Juean (Mediaș) — I. Barbu 
(Deva) și Gh. Ispas (Constanța).

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— F. C. BIHOR : C. Bărbulescu
— N. Păvălugă și Em. Svitlec 
(feți din București).

F.C.M. GALAȚI — F.C.M. 
REȘIȚA : Max. Popescu — J. 
Carol și Gh. Manta (toți din 
București).



Au fost alcătuite grupele preliminare 

ale C. M. de handbal masculin

IN GRUPĂ B: românia, ungaria, 
R. D. GERMANĂ Șl CAMPIOANA AFRICII

Ieri a avut loc la Copenhaga 
tragerea la sorți a grupelor pre
liminare ale campionatului mon
dial de handbal masculin — 
grupa valorică A. întrecerea, 
programată să se desfășoare în
tre 26 ianuarie și 5 februarie 
1978, în Danemarca, reunește lfl 
reprezentative naționale, califi
cate cu prilejul J.O. și al com
petițiilor special inițiate. Iată 
componența grupelor :

Grupa A : R.F.G.; Iugo
slavia; Cehoslovacia și cam
pioana Americii.

Grupa B : România ; Unga
ria; R.D.G. și campioana Afri
cii.

A DOUA ÎNTÎLNIRE Df HANDBAL 
U.R.S.S.-R.F. GERMANIA

Selecționata masculină de 
handbal a U.R.S.S. a susținut la 
Boblingen a doua întîlnire a- 
micală cu echipa R.F. Germa
nia. Handbaliștii sovietici au 
terminat învingători cu scorul 
de 20—16 (11—10). în primul 
joc gazdele cîștigaseră cu 
18—16. Al treilea meci dintre 
echipele U.R.S.S. și R.F. Ger
mania va avea loc la Offen
burg.

Grupa C : U.R.S-S. ; Dane
marca ; Islanda și Spania.

Grupa D : Polonia ; Suedia ; 
campioana Asiei și Bulgaria.

în grupe se va juca după 
sistemul fiecare cu fiecare (nu
mai tur). Primele două clasate 
se vor califica în grupele se
mifinale, continuîndu-și dispu
ta pentru locurile 1—8. După 
consumarea meciurilor din cele 
două grupe semifinale, se vor 
întîlni pentru locul I forma
țiile clasate pe primul loc, pen
tru locul III, cele aflate pe po
ziția a doua ș.a.m.d.

Meciurile vor avea loc în 
orașele Copenhaga, Odense, A- 
arhus și Herning.

JUDOKA CUBANEZI 
IN EUROPA

Selecționata de judo a Cubei 
în frunte cu campionii țării 
Lara (60 kg), Tornes (95 kg) și 
Jose Ibanez (cat. grea) a ple
cat într-un turneu în Europa. 
Sportivii cubanezi urmează să 
susțină primele întîlniri în 
R.D. Germană, după care vor 
evolua în Iugoslavia.

SPORTULC INLUME

PE GHEATĂ
4

IN „CUPA EUROPEI"
Proba feminină de slalom spe

cial disputată pe pîrtia de la 
Zakopane în cadrul ..Cupei Euro
pei- a revenit schioare! poloneze 
Marlola Michalska, cronometrată 
în două manșe cu timpul total 
de 1:40,21. Au urmat-o Martine 
Couttet (Franța) — 1:41,59 și Mar- 
lies Mathis (Austria) - 1:4169. 
In clasamentul general conduc 
austriecele Regina Sackl și Sigrid 
Totsching, cu cîte 104 puncte, ur
mate de Patricia Emonet (Franța) 
— 100 puncte.

★
88 de schiori au luat startul în 

proba masculină de slalom uriaș 
desfășurată la Boroveț (Bulgaria). 
Victoria a revenit sportivului bul
gar Petar Popanghelov — 2:41,85 
care a reușit să-i întreacă pe 
favorlțil cursei, elvețianul Didier 
Bonvin — 2:41,86 și Italianul
Erwin Stricker — 2:42,30. Lider 
al clasamentului general al „Cu
pei Europei", se menține elveția
nul Jean-Luc Fournier.

SAVELIEV ÎNVINS I
Proba masculină de 30 km din 

cadrul campionatelor de schi- 
fond ale U.R.S.S. care se des
fășoară la Sîktîvkar, a revenit 
lui Vasili Rocev, cronometrat cu 
timpul de 1 h 26:35,38. Pe locul se
cund s-a clasat campionul olim
pic Serghei Saveliev — 1 h 27:45,43 
iar locul 3 a fost ocupat de tînă- 
rul schior Nikolai Zimiatov — 
1 h 28:08,9.

C. M. DE HOCHEI (B și C)
TOKIO, 17 (Agerpres). — Meciu

rile disputate joi in Campionatul 
mondial de hochei pe gheață 
(grupa B) de la Tokio s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : 
R.D. Germană — Elveția 10—3 
(4—0, 5—1, 1—2) ; Norvegia — 
Austria 4—2 (0—0, 2—0, 2—2) ț
Polonia — Ungaria 10—0 (5—0,

PE ZĂPADĂ
3—0, 2—0). în clasament conduce 
R.D. Germană, cu 10 puncte, ur
mată de Japonia 9 puncte. Nor
vegia — 9 puncte (un joc mal 
mult disputat decît R.D. Germană 
și Japonia), Polonia — 8 puncte, 
Ungaria — 4 puncte. Iugoslavia
— 3 puncte. Olanda — 3 puncte. 
Elveția — 2 puncte, șl Austria
— zero puncte.

★
în grupa C : Bulgaria — Franța 

6—4 (3—0. 0—2, 3—2). în clasament 
conduc Italia șl Danemarca ou 
cîte 6 p. Bulgaria 4 p. etc.

TURNEUL DE TENIS 
DE LA ST. LOUIS

NEW YORK, 17 (Agerpres). —
A început turneul internațional 
de tenis de la Saint Louis, in 
cadrul circuitului W.C.T.. în pri
mul tur, campionul român Hie 
Năstase l-a eliminat cu 5—7. 6—1, 
6—1 pe Ray Moore. Alte rezultate 
înregistrate : Solomon — Stockton 
5—7. 7—6, 7—5 ; Alexander — 
Bertram 6—3, 6—3 ; Reid — Scan
lon 6—3, 3—6. 7—5 : Connors — 
Amritraj 6—3. 6—3 ; Rosewall — 
Martin 7—5, 6—2 ; Drysdale — 
Panatta 7—5. 6—3.

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
BELGRAD, 17 (Agerpres). — 

In cea de-a 9-a rundă a turneu
lui internațional feminin de șah 
de la Belgrad, Pihailici a remizat 
cu Baumstark. rezultat consem
nat și în partida Konarkovska — 
Dekici, în timp ce Veroczi a în
vins-o pe Garcia, iar restul par
tidelor s-au întrerupt. Lideră a 
clasamentului este acum Veroczi 
(Ungaria), cu 6 puncte, urmatâ 
de ivanka (Ungaria) — 5 puncte 
(1), Baumstark (România) — 3 
puncte, Levitina (U.R.S.S.) și 
Hartston (Anglia) — 4,5 puncte

★
ROMA, 17 (Agerpres). — Tigran 

Petrosian l-a învins în 36 de mu
tări pe Viktor Korcinoi în cea 
de-a 6-a partidă a meciului din 
cadrul turneului candidaților la 
titlul mondial de șah pe care și-1 
dispută în localitatea italiană 
Castelvecchio. în apropiere de 
Lucea. Scorul a devenit egal : 3—3.

★
La Lucerna, a șaptea partidă a 

meciului dintre marii maeștri 
Lev Polugaevskl (U.R.S.S.) și 
Costa Mecklng (Brazilia) s-a ter
minat remiză la mutarea a 40-a. 
Conduce Polugaevski cu 4—3.

★
în meciul de la Rotterdam, 

marii maeștri Lajos Portisch șl 
Bent Larsen au jucat o variantă 
a apărării Ruy Lopez in partida 
a șaptea, întreruptă la mutarea a 
41-a, cu un pion in plus pentru 
șahistul danez, avantaj însă greu 
de transformat în victorie dună 
opinia specialiștilor care anali
zează această intîlnire. Scorul 
este deocamdată 4—2 în favoarea 
iul Portisch.

PRIMELE FINALISTE ALE CUPELOR
EUROPENE LA BASCHET

LOTUL BOXERILOR DIN VENEZUELA PENTRU „CENTURA DE AUR"
Agenția Prensa Latina ne 

înștiințează că echipa de box 
a Venezuelei, plecată de ieri 
într-un lung turneu, va po
posi întîi la Bangkok (Thai
landa), apoi la Sofia la înce
putul lunii aprilie, pentru 
a-și încununa călătoria cu 
prezența Ia tradiționala în
trecere „Centura de aur" de 
la București — de la care 
excelenții pugiliști Venezue
lan! nu au lipsit niciodată în 
ultimii trei ani. Dintre com- 
ponenții garniturii deplasate, 
se disting : musca Armando 
Guevara (care vine pentru a 
doua oară în țara noastră), 
învinsul lui Li Ven Uk 
(R.P.D. Coreeană) atît la edi
ția bucureșteană de anul tre
cut, cît și la turneul olim
pic de la Montreal (în cadrul

cat. semimuscă) ; și semigreul 
Jose Diaz Montano. Este evi
dent că antrenorii Juan Ri
bas, Luis Barato și Eleazar 
Castillo intenționează să ru
leze de astă dată un lot de 
speranțe, din care se vor tria 
candidații pentru turneul o- 
limpic din 1980 de la Mos
cova. Președintele Federației 
de box din Venezuela a și 
declarat că lunga călătorie de 
45 de zile pe care o între
prind pugiliștii din țara sa 
are ca scop principal cîști- 
garea experienței atît de ne
cesare în marile competiții

Fac parte din lotul Vene
zuelan ; Arcadio Ramos, 
Eddie Centero (semimuscă), 
Armando Guevara (muscă), 
Edgar Roman, Santiago Ca
ballero, Nelson Trujillo (co-

coș), Orlando Bastidas, Car
los Pinedo (pană), Franklin 
Bompart (semiușoară), Ilde- 
tnar Paisan, Ciris Vellorin 
(ușoară), Parminio Fuentes 
(semimijlocie), David Garcia 
(mijlocie mică), Publio Do
mingo Uribe (mijlocie), Jose 
Diaz Montano (semigrea).

în urma desfășurării retu
rului partidelor semifinale, 
au fost desemnate primele fi
naliste ale cupelor europene 
la baschet. Astfel, în Cupa 
cupelor (masculin), trofeul va 
fi disputat de Forst Birra 
Cantu și Radnicki Belgrad. 
Forst a dispus de Cinzano 
Milano cu 98—95 (45—53), iar 
Radnicki de Juventud Bada- 
lona cu 94—80 (43—30). Fi
nala : 29 martie la Palma de 
Mallorca.

în cupa „Radivoj Koraci", 
finala va avea loc între Ju-

goplastika Split (76—87 la 
Roma, cu I.P.B., dar în tur 
baschetbaliștii iugoslavi cîș
tigaseră cu 96—71) și Alco 
Bologna. Finala : 5 aprilie la 
Genova.

în sfîrșit, în cupa „Liliana 
Ronchetti" (feminin), Spartak 
Moscova a întrecut pe Loko
motiv Sofia cu 85—48, iar 
Minior Pernik a învins pe 
Slavia Praga cu 79—56. Fi
nala : 30 martie la Roma, în
tre Spartak Mosoova și Mi
nior Pernik.

DINAMO KIEV Șl A.E.K. ATENA
MARILE PERFORMERE IN CUPELE EUROPENE

TELEX • TELEX
ATLETISM « Proba de triplu 

salt din cadrul concursului de la 
Havana a revenit fostului record
man mondial Pedro Perez Due
nas cu rezultatul de 16,57 m. ur
mat de Juan Velasquez — 16.42 m. 
Euclldes Bell a cîștlgat probele 
de sprint : 100 m în 10,4 și 200 m 
în 20,5. La săritura în înălțime, 
la masculin primul s-a clasat 
Richard Spencer cu 2.18 m. iar 
la feminin victoria a revenit 
Angelel Carbonel — 1.80 m. • In 
campionatele de cros ale R. D. 
Germane, titlul masculin a fost 
cucerit de Hans-Hennlng Brăutl- 
gam. cronometrat pe distanta de 
12 km în 36:31,2. Proba feminină, 
disputată pe un traseu de 2 km, 
a revenit Ulrikei Bruns-Kla- 
pezynski — 6:13,0.

CAlArie • Prima probă de 
obstacole din cadrul concursului 
de la Hertogenbosch (Olanda) a 
fost cîștigată de englezul Harvey 
Smith (pe calul ..Upton"). cu 
timpul de 66,9. L-au urmat coe
chipierii săi David Broome — 69,8 
și Caroline Bradley — 70,0.

CICLISM • Freddy Maertens 
se menține lider în cursa Paris- 
Nisa. Urmează la 3 sec. olandezul 
Gerrie Knetemann. Asul belgian 
Eddy Merckx a abandonat, fiind 
bolnav. Una din semieta- 
pele cursei. desfășurată pe 
circuitul automobilistic de la 
Castellet (87 km) a fost cîștigată 
de belgianul Herman van Sprln- 
gel. în 2 h 10:52. • După 4 etape 
în „Cursa celor două mări" pe 
primul loc se află Roger de 
Vlaemlnck (Belgia), urmat la 
11 sec., de Francesco Moser (Ita
lia). Etapa a 4-a. Ascoll — Civl- 
tanova. 194 km, a revenit belgia
nului Rick van Linden, în 5 h 16.

NATAțlE • în concursul de la 
Praga. înotătorul cehoslovac 
Mlloslav Rolko a terminat învin
gător în proba de 100 m spate cu 
timpul de 59.0, Iar Istvan Koczka 
(Ungaria) s-a situat pe orimul 
loc la 400 m liber cu 4:07.7. Alte 
rezultate : 100 m bras — Pest 
(Cehoslovacia) 1:07,6 : 100 m li
ber (f) — Sarlna Hulsenbeck 
(R.D.G.) 59,1 ; 100 m delfin (ff

— Iwona Wejksz (Polonia) 1:06,4; 
100 m bras (f) — Eva Kiss (Un
garia) 1:17.2.

SCRIMA • „Turneul Prietenia" 
(tineret) s-a încheiat în orașul 
polonez Opole cu proba feminină 
de floretă pe echipe. Primul loc 
a fost ocupat de formația 
U.R.S.S.. urmată de echipele 
Poloniei, R.D. Germane. Ungariei, 
Cubei, Bulgariei, Poloniei (B) si 
Cehoslovaciei.

ȘAH • La Tallin, „Memorialul 
Paul Keres" s-a încheiat cu vic
toria fostului campion mondial 
Mihail Tal (U.R.S.S.). care a to
talizat 11 puncte din 15 posibile, 
urmat de Oleg Romanișln 
(U.R.S.S.) — 10 p. Aivar Gipslis 
(U.R.S.S.) — 9*/2 p, David Brons
tein (U.R.S.S.), Wolfgang Uhlmann 
(R.D.G.), Vladimir Gulko
(U.R.S.S.) — 9 p, Dragoliub Vell- 
mirovicl (Iugoslavia), Laszlo 
Vadasz (Ungaria), Wolfgang
Unzicker (R.F.G.) — 8 p etc. 
• Campionul mondial Anatoli 
Karpov (U.R.S.S.) se menține li
der tn turneul de la Bad Lauter- 
berg, totalizînd după 9 runde 7 
puncte. îl urmează în clasament 
Hiibner (R.F.G.) — 6 n. Olafsson 
(Islanda) și Furman (U.R.S.S.) — 
5% p.

TENIS • La Helsinki a început 
un nou turneu din cadrul Mare
lui Premiu FILT. în primele par
tide disputate, s-au înregistrat 
rezultatele : Hrebec — Frawley 
7—6, 6—1 ; Lewis — Pala 3—6, 
7—6, 7—6 ; Cox — Palm 3—6, 6—4.
6— 3 ; Kodes — Zednik 7—6. 3—6.
7— 6 ; Feaver — Lloyd 6—4, 7—6;
Granat — Ojala 6—1, 7—6 : Thom
pson — Lofgren 7—6. 6—4. •
Optimi de finală la Washington : 
Ramirez — Menon 6—4. 6—0: Lutz
— Pattison 6—2, 6—4 : Edmondson
— Ruffels 6—4. 7—5 : Wbltllnser
— Koch 2—6. 7—6. 6—4 : Maver — 
Rlessen 7—5. 6—4 ; Borg — Pfister 
6—2. 6—0 : Gorman — Pl-hru 
4—6. 7—6, 7—6 ; Smith — Amaya 
6—3. 7—6 • în clasamentul Mare
lui Premiu F.I.L.T : G. Vilas — 
587 o. B. GnHfri-d - ill n R 
Tanner — 318 p ,B. Borg — 300 p.

Lupta pentru calificare în se
mifinalele cupelor europene a 
fost — așa cum era și de aștep
tat — extrem de pasionantă. 
Marile performere sînt fără în
doială Dinamo Kiev și A.E.K. 
Atena, dar acest titlu se cuvine 
și altor echipe, care au obți
nut calificări puțin sperate, ca 
Borussia Monchengladbach (vic
torioasă la Bruges) sau F. C. 
Zurich (promovată grație golu
lui înscris, In plus. în depla
sare).

La Kiev, campioana U.R.S.S., 
Dinamo a izbutit un succes 
deosebit eliminînd pe Bayern 
Mflnchen, de 3 ori consecutiv

cîștigătoare a trofeului ! în pri
ma repriză, Sepp Maier apără 
un penalty executat de Blohin 
(min. 30). Partida este în con
tinuare pasionantă, echilibrată, 
în min. 83, la scorul de 0—0, 
Rummeninge de la Bayem ra
tează o mare ocazie, pentru ca 
în același minut, la un contra
atac, gazdele să beneficieze din 
nou de o lovitură de la 11 m 
— și de data aceasta pentru 
un fault clar — transformat de 
BurialC- Al doilea punct, care 
va aduce calificarea dinamoviș- 
tilor este înscris de Slobodean 
(min. 87), care-1 înlocuise în 
min. 80 pe Muntean

gwwwwwwwwwwwww STENOGRAMA MECIURILOR
g C.C-E. : Dinamo Kiev — Bayem Miinchen 2—0 (0—0). (S

Kiev — 100 000 spectatori ! Au marcat : Buriak (penalty) și g 
g Slobodean . Arbitru : Lienemayr (Austria). F.C. Liverpool — g 
g St. Etienne 3—1 (1—0). Liverpool — 40 000 spectatori. Au g 
g înscris : Keegan, Kennedy și Eargedough, respectiv Bathenay. g 
g Arbitru : Corver (Olanda). F.C. Bruges — Borussia Mon- g 
g chengladbach 0—1 (0—0). Bruges — 45 000 spectatori. A g 
g marcat: Hannes. A condus : Kazakov (U.R.S.S.). Dynamo g 
g Dresda — F-C. Ziirich 3—2 (1—1). Dresda — 35 000 de spec- g 
0 tatori. Au marcat : Schade (din 11 m) și Kreische (2), res- g 
g pectiv Cucinotta și Risi. A arbitrat: Martinez (Spania). g
g CUPA CUPELOR : Atletico Madrid — Levski Spartak 2—0 g 
g (1—0). Madrid — 50 000 spectatori. A înscris: Ayala (2). g 
g Arbitru : Carpenter (Irlanda). Southampton — S-C. Ander- g 
g lecht 2—1 (0—0). Southampton — 40 000 spectatori. Au mar- g 
g cat : Tead și Mc Dougal, respectiv Van der Elst. Arbitru : g 
g Glockner (R.D.G.). Hamburger S.V. — M.T.K. Budapesta g 
g 4—1, (0—0). Hamburg — 40 000 spectatori. Au marcat : Rei- g 
g mann (2), Kaltz și Zaczyk, respectiv Siklosi. Arbitru : Raus g 
g (Iugoslavia). Napoli — Slask Wroclaw 2—0 (1—0). Napoli — g 
g 75 000 spectatori 1 Au înscris : Massa și Chiarugi- Arbitru : g 
g Cebe (Turcia). g
g CUPA U.E.F.A. : C.F. Barcelona — Athletic Bilbao 2—2 & 
£ (1—2). Barcelona — 70 000 spectatori. Au marcat : Cruyff (2), g 
g respectiv Irureta (2). Arbitru : Gussoni (Italia) ; A.E.K. — g 
g Queens Park Rangers 3—0 (1—0, 3—0). Atena — 35 000 g 
g spectatori. Au marcat Stavros (2) și Papaioanu. In urma g 
g executării loviturilor de la 11 m : 4—3 (ambele formații au g 
g ratat cîte o lovitură, apoi portarul grec Christidis a apărat g 
g un penalty). Arbitru : Biwersi (R.F.G.). Juventus Torino — g 
g F.C. Magdeburg I—0 (1—0). Torino — 40 000 spectatori. A g 
g marcat : Cucureddu. Arbitru : Taylor (Anglia). R.W.D. Mo- g 
g lenbeek — Feyenoord 2—1 (1—1). Molenbeek — 45 000 spec- g 
g tatori. Au marcat : Weens și Teugels (din 11 m), respectiv g 
g Jonk. Arbitru Wohrer (Austria). g
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A.E.K. Atena și-a continuat 
seria de succese în Cupa 
U.E.F.A. cu o. victorie neaștep
tată (3—0 după prelungiri și 
4—3 în urma penaltyurilor) în 
fața englezilor de la Queens 
Park Rangers. Este demn de re
marcat faptul că atenienil mai 
eliminaseră pe Steaua Roșie 
Belgrad, Derby County și Di
namo Moscova !

Ar mai fi de adăugat faptul 
că F.C. Liverpool (cu St. Etien
ne) și Borussia Monchenglad
bach (la Bruges) au realizat go
lurile decisive abia în ultimele 
10 minute.

în fine, vom consemna că din
tre cele 12 echipe rămase în 
cursă : cîte două sînt din Bel
gia, R. F. Germania. Italia și 
Spania, iar cîte una din U.R.S.S., 
Anglia, Grecia și Elveția (I.O.)

ECHIPELE CALIFICATE 
IN SEMIFINALE

CUPA CAMPIONILOR EU
ROPENI : Dinamo Kiev ; F.C. 
Liverpool ; Borussia Monchen
gladbach ; F.C. Zurich.

CUPA CUPELOR : Atletico 
Madrid ; S.C. Anderlecht ; Ham
burger S.V. ; Napoli.

CUPA U.E.F.A. : Athletic Bil
bao ; A.E.K. Atena ; Juventus 
Torino ; R.W.D. Molenbeek.

Tragerea la sorți a meciuri
lor din cadrul semifinalelor va 
avea loc astăzi, la Ziirich. In- 
tîlnirile din semifinale sînt pro
gramate pentru 6 (tur) și 20 
aprilie (retur).

• In preliminariile turneului 
U.E.F.A. (juniori) : Franța — 
Luxemburg 3—1 (în tur 1—1). 
Franța s-a calificat pentru tur
neul final.
• în Cupa Europei centrale s 

Sparta Praga — Fiorentina 2—0 
(1—0)
• Finala Cupei ligii engleze 

dintre Aston Villa șl Everton 
s-a terminat la egalitate (1—>' — 
in al doilea meci. Cele louă 
echipe vor susține o nouă partidă.
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