
ȘEDINȚA DE LUCRU 
A COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA |

In ziua de 7 martie a avut 
loc. sub președinția tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, o ședință de lucru a 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, avind la 
ordinea de zi solutionarea unor 
probleme organizatorice si de 
cadre cerute de organizarea ia 
conditiuni tot mai bune a acti
vității de conducere pe linie de 
partid și de stat.

Prezentind propunerile adop
tate in acest sens de Comitetul 
Politie Executiv, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, a subliniat 
necesitatea unei mai bune re
partizări a Tortelor de care dis
punem, în special a cadrelor de 
conducere, in vederea îndepli
nirii in conditiuni tot mai bune 
a sarcinilor de mare răspundere 
hotărite de Congresul al XI-lea 
si de Conferința Națională ale 
partidului.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
a subliniat in mod deosebit ne
cesitatea întăririi unor sectoare 
de bază din economia naționa
lă, in vederea aplicării in viată, 
ferme și eficiente, a măsurilor 
de reorganizare pe baze noi * 
conducerii activității economi- 
co-financiare din tara noastră. 
Este vorba de creșterea rolului 
activității de planificare si acti
vității financiare in îndeplinirea 
programelor de creștere in ritm 
înalt a forțelor de producție, a 
intregii economii, de ridicarea 
rolului intreprinderilor si cen
tralelor in planificarea propriei 
lor activități, in vederea așeză
rii pe o bază mai temeinică a 
autogestiunii și a autoconduce- 
rii acestora, trecerii la aplicarea 
in viată ca indicator de bază al 
dezvoltării economiei a pro
ducției nete, a producției fizi
ce, creșterii răspunderii colec

tivelor de oameni ai muncii io 
mai buna gospodărire a tuturor 
unităților economice și sociale.

Secretarul general al partidu
lui a relevat, de asemenea, ne
cesitatea sporirii rolului $i răs
punderii guvernului în activita
tea de înfăptuire a hotăririlor 
partidului, a capacității sale de 
a rezolva cit mai rapid si efi
cient problemele multiple, com
plexe ale dezvoltării economiei 
și întregii vieți sociale din pa
tria noastră. De asemenea, to
varășul Nicoiae Ceaușescu a re
levat importanta deosebită a 
creșterii răspunderilor tuturor 
organelor de partid si de stat« 
de sus și pini jos, în aplicarea 
liniei politice a partidului, in 
înfăptuirea hotăririlor Congre
sului al Xl lea si Conferinței 
Naționale, in întreaga activitate 
de ridicare a patriei noastre pe 
noi trepte de progres si civili
zație.

In legătură cu toate aceste ne
cesități si cerințe, impuse de 
mersul inainte al societății noas
tre, Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român a adop
tat următoarele măsuri organi
zatorice :

1. înființarea funcției de 
prim viceprim-ministru al gu
vernului Republicii Socialisto 
România.

3. Eliberarea tovarășului Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului 
Politie Executiv, din funcția de 
secretar al Comitetului Central 
al P.C.R. $1 trecerea sa in func
ția de prim viceprim-ministru al 
guvernului si președinte al Co
mitetului de Stat al Planificării.

3. Eliberarea tovarășului Cor
nel Burtică, membru al Comi
tetului Politio Executiv, vice
prim-ministru al guvernului, din
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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

în intrecerile de handbal masculin

Sub președinția tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, marți, 7 martie, a avut 
loc ședința Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat raportul cu 
privire la analiza pe bază de 
bilanf a rezultatelor economico- 
financiare înregistrate în anul 
1977, apreciind că succesele ob
ținute oglindesc munca plină de 
dăruire a clasei noastre munci
toare, țărănimii cooperatiste, a 
întregului popor, care depune 
eforturi susținute pentru trans
punerea în viață a sarcinilor, 
indicațiilor și orientărilor date 
de conducerea partidului șl sta
tului, personal de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, pentru ma
terializarea hotăririlor Congresu
lui al XI-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, a obiec
tivelor planului cincinal. Și in 
anul trecut, economia româneas
că s-a dezvoltat intr-un ritm 
susținut, asigurindu-se sporirea 
avuției naționale, modernizarea 
structurii intregii economii, uti
lizarea mai eficientă a resurse
lor materiale și de muncă de 
care dispune societatea noastră, 
diminuarea cheltuielilor în toate 
sectoarele producției materiale. 
Dezvoltarea economică și socială 
în anul 1977 a avut loc în con
dițiile asigurării echilibrului fi
nanciar și monetar, concretizat^ 
intre altele, in îndeplinirea ex
cedentară a bugetului de stat, 
in circulația bănească sănătoasă.

Comitetul Politic Executiv, 
apreciind rezultatele bune ale 
activității economice și sociale 
pe anul 1977, a criticat, in ace
lași timp, unele rămineri în 
urmă in îndeplinirea planului 
producției industriale nete, al 
celei agricole vegetale, al inves
tițiilor, depășirea consumurilor 
planificate.

Comitetul Politic Executiv a 
trasat sarcini ministerelor, ce
lorlalte organe centrale, comite
telor executive ale consiliilor 
populare să ia măsuri energice 
pentru ca toate unitățile eco
nomice să realizeze in mod rit
mic și integral sarcinile ce le 
revin din Planul național unie 
de dezvoltare economico-socială 
și din bugetul de stat pe anul

1978. S-a indicat să se treacă 
rapid la stabilirea, ca indicator 
principal de plan, pe baza căruia 
să se plătească șl retribuția, a 
producției nete și a producției 
fizice. De asemenea, s-a cerut 
să se pună un accent deosebit 
pe măsurile pentru realizarea șl 
depășirea beneficiilor planificate 
în fiecare unitate economică. 
Comitetul Politie Executiv a tra
sat sarcina să se acționeze cu 
toată fermitatea pentru asigura^ 
rea balanței materiale necesare 
desfășurării ritmice a intregii 
activități de producție, in con
formitate ou normele de consum 
stabilite. In ce privește construc
țiile s-a_ indicat să se asigure 
mai hotărit intensificarea acti
vității din acest domeniu pe 
baza proiectelor tip, concentrin- 
du-se toate forțele, ca ordine de 
prioritate, asupra construcțiilor 
industriale, agricole și asupra 
locuințelor.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, de asemenea, raportul 
privind respectarea normelor 
pentru consumurile de materii 
prime, materiale, combustibili, 
energie electrică și a indicatori
lor de valorificare a materiale
lor consumate în anul 1977. S-a 
apreciat că, în cursul anului 
trecut, in întreaga economie s-a 
acționat în mod susținut pentru 
gospodărirea rațională a resur
selor materiale, normele și nor
mativele de consum fiind îmbu
nătățite^ permanent pe baza fun
damentării tehnice a consumu
rilor, revizuirii proiectelor și 
tehnologiilor mașinilor și utila
jelor, eliminării pierderilor in 
procesele de fabricație, dimi
nuării rebuturilor și extinderii 
folosirii înlocuitorilor. Comitetul 
Politic Executiv a criticat, to
todată, depășirea consumurilor 
la unele produse realizate de mi
nisterele Industriei Metalurgice, 
Industriei Chimice, Industriei 
Construcțiilor de Mașini, precum 
și nerealizarea unor indicatori 
de valorificare.

Comitetul Politic Executiv a 
indicat să se desfășoare in con
tinuare, cu toată perseverența, 
eforturile pentru reducerea chel
tuielilor materiale ale producției,

DE SAH AL ROMÂNIEI
In sala de festivități a Clu

bului central de șah din Bucu
rești (Str. Vasile Conta 16, et 
VIII) a început, ieri, cea de-a 
17-a ediție a turneului interna
țional al României.

Dimineața a avut loc ședința 
tehnică. Participanții au fost 
salutați de prof. univ. emerit 
Ion Gudju, președintele de o- 
noare al Federației române de 
șah, după care a avut loc tra
gerea la sorți. Concurenții au 
următoarea ordine pe tabel :

1. Juan Manuel Bellon (Spa
nia) M.I. — Elo 2 350. 2. Peter 
Lukacs (Ungaria) M.I. — 2160, 
3. Volodea Vaisman (România) 
M.L — 2 400, 4. Mihai Ghindă 
(România) M. 2 445, 5. Nikolai 
Minev (Bulgaria) M.I. — 2 390, 
6. loan Biriescu (România) M. — 
2 390, 7. Wolfgang Uhlmann 
(R. D. Germană) MMI. — 
2 575, 8. Jan Adamski (Polo
nia) M.L — 2 470, 9. Liubomir 
Ftacnik (Cehoslovacia) M.I. — 
2 390, 10. Slavoliub Marjanovici 
(Iugoslavia) M.I. — 2 450, 11. Va
lentin Stoica (România) M.I. — 
2 420, 12. Victor Ciocâltea
(România) M.I. — 2 455, 13. Mi
hai Șubă (România) M.I. — 
2 430, 14. Lev Alburi (U.R.S.S.) 
M.M.L — 2 510, 15. Nikola
Pâdevski (Bulgaria) M.M.I. — 
2 455,16. Emil Ungureanu (Româ
nia) M. — 2 410.

Media Ho a turneului este 
de 2 437 p, ceea ce îl situează 
în categoria a 8-a pe scara 
FIDE. Sint necesare 10 puncte 
pentru o notă de M.M.I. și 3 
pentru aceea de M.L

Aseară a avut loc runda inau
gurală in care s-au înregistrat 
următoarele rezultate : partide
le Lukacs — Pâdevski, Ghindă
— Șubă, Minev — Ciocâltea, 
Biriescu — Stoica și Uhlmann
— Marjanovici s-au încheiat re
miză. Intilnirile Bellon — Un- 
garcanu, Vaisman — Alburi și 
Adamski — Ftacnik s-au între
rupt

Astăzi, de la ora 16, se 
dispută runda a 2-a

STEAUA Șl MINAUR BAIA MARE 
IN FINALA „CUPEI ROMÂNIEI"
In Palatul sporturilor și culturii din Capitală și in sala Olimpia 

din Timișoara s-an încheiat aseară intrecerile grupelor semifinale 
ale „Cupei României" la handbal masculin. Dreptul de a-și dis
puta trofeul l-au cucerit STEAUA și H.C. MINAUR BAIA MARE.

BUCUREȘTI

STEAUA — DINAMO BUCU
REȘTI 17—16 (9—9). Eternul
derby al formațiilor fanion ale 
handbalului românesc, meciul 
dintre Steaua și Dinamo Bucu
rești, ocazionat de semifinalele 
„Cupei României", a atras in 
tribunele Palatului sporturilor 
și culturii peste 6 000 de spec
tatori, iar amatori pentru „un 
bilet in plus“ s-au mai găsit în 
împrejurimile sălii cam tot a- 
tîția. Fără a se ridica la un 
nivel tehnic deosebit — poate 
din cauza mizai și a ambiției, 
poate pentru că cei doi antre
nori au ținut să joace și... șah 
(au ținut multă vreme pe banca 
rezervelor handbaliști cu nume 
și vastă experiență) — partida 
a plăcut prin dîrzenie și com
bativitate, prin totalul angaja
ment fizic la care au aderat 
toți jucătorii. Deși în prima re

priză Dinamo a condus in per
manență, chiar cu două goluri 
avans (5—3 min. 13, 6—4 min. 15,

REZULTATE TEHNICE

Grupa I — București : Glo
ria Arad — Știința Bacău 
17—ÎS șl Steaua — Dinamo 
București 17—îs ;

Grupa a n-a ' — Timișoara: 
Dinamo Brașov — Politehnica 
Timișoara 26—1» șl H.C. Minaur 
Baia Mare — Universitatea 
Cluj-Napoca X—23.

7—5 min. 17 și 3—6 min. 20), 
Steaua a găsit resurse (prin joc 
în viteză, derutant chiar și pen
tru extrem de agresiva apărare

Hristoche NAUM
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Cu o fentă care a ridicat tribunele in picioare, Cristian Gațu a 
rămas liber pe semicercul dinamoviștilor, a șutat și a înscris l 

Foto : Dragoș NEAGU

Astăzi, in etapa a XX-a DEBBY DE MADE ATRACȚIEa Diviziei A de fotbal

ÎNTRE REVELAȚIA SEZONULUI (Sportul studențesc)
CAMPIOANA (Dinamo București)SI ECHIPA

Intilnirea Sportul studențesc
— Dinamo, derbyul de mare 
atracție al etapei de astăzi, l-a 
construit în bună parte, așa cum 
remarcam în titlul „rundei" 
desfășurată duminică, tocmai 
jocul rezultatelor înregistrate în 
urmă cu trei zile.

Duelul dintre formația-reve- 
lație a acestui început de sezon 
și „unsprezecele" campion va 
face, credem, tribune pline pe 
Stadionul Republicii. Dar dacă 
meciul dintre „alb-negri" și „alb 
roșii" este o mult așteptată în- 
tîlnire nr. 1 a etapei, nu în
seamnă de fel că celelalte opt 
se retrag în penumbră...

La Tg. Mureș (A.S.A. — F.C. 
Argeș) e programată o partidă
S-^-^sx-î-c-m-m-iPROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR DE AZI nO-x-M

- F. C BIHOR
Banciu și I. Vințao

între formații de frunte ale cla
samentului, amindouâ în cău
tare de reabilitări după eșecu
rile sau semi-eșecurile din pre
cedenta etapă. Aradul (U.T.A.— 
Corvinul), Reșița (F.C.M.—F.C. 
Constanța) și Petroșanii (Jiul — 
Olimpia) ne propun întîlniri 
importante pentru subsolul cla
samentului. Pe stadionul Steaua, 
gazdele se vor afla în fata unui 
adversar combativ. Petrolul, ca
re este departe de a fi o „vic
timă sigură". în fine, meciuri 
echilibrate ni se par a fi si cele 
de la Timișoara (Politehnica — 
F.C. Bihor) și Iași (Politehnica 
— Universitatea Craiova), in 
vreme ce la Bacău „mînjii" din 
localitate vor avea ca adversar

o echipă (C.S. Tirgoviște) care 
își 
în

joacă foarte exact șansele 
deplasare.

CLASAMENTUL
1. A.S.A.. Tg. M, 19 10 4 5 33-19 24
2. Polit. Timiș. 19 9 4 6 27-22 22
3. Sportul stud. 19 10 1 8 26-25 21
4. F.G Argeș 19 8 5 6 30-29 21
5. Steaua T9 7 6 6 40-25 28
6. Dinamo 19 8 4 7 27-23 20
7. F.G Olimpia 19 9 2 8 28-26 20
8. f. a Bihor 19 9 2 8 24-29 28
9. Jiul 19 9 1 9 33-31 19

10. U.T.A 19 7 5 7 26-30 18
11. C.S. Tirgoviște 19 7 5 7 17-22 19
12. s. a Bacău 19 6 7 6 25-32 19
13. F.C Petrolul 19 7 4 8 25-24 18
14. Univ. Craiova 19 7 4 8 18-18 18
15. ..Poli'• lași 19 6 5 8 24-18 17
16. F.G Corvinul 19 5 7 7 17-24 17
17. F.C Constanța 19 7 2 10 25-32 16
18. F.GM1. Reșița 19 5 2 12 18-34 12

(Continuare in pag. a 4-a)

F. C. CONSTANȚA 
Gh. Vasil eseu II

Timisoara : POLITEHNICA
V. Tătar (Hunedoara) — I. 

(Sibiu)

Medul de la Tg. Mureș va fi televizat.

Patroșam : JIUL
Gh. Retezau —

C. S. TIRGOVIȘTE

Arad : U.T.A. - F. C. CORVINUL
C. Bărbuiescu — D. Ghețu și C. Ignat 

(București)
Tg. Mureș :A.S.A. - F. C. ARGEȘ

C. Dinulescu — Gh. Manta și V. Navrovschi 
(București) 

Reșița : F.C.M. —
O. Ștreng (Oradea) — V. Roșu șt

(București)
Bacău : SPORT CLUB
C. Szilaghi — E. Feldman (Baia Mare) șl I. Cim- 

peanu (Cluj-Napoca).
lași : POLITEHNICA - UNIV. CRAIOVA
I. Igna (Arad) — C. Foniță I și S. Stăncescu 

(București)

Toate partidele vor începe la ora 16.

- F. G OLIMPIA
V. Murgășean și Al. loniță 
(București)

București : STEAUA - PETROLUL
(Stadionul Steaua)

N. Dinescu (Rm. VUcea) — D. Arndt și I. Ciolan 
(iași)

București : SPORTUL STUDENȚESC- DINAMO 
(Stadionul Republicii)

N. Hainea (Btrlad) — B. Stincan și L Pop 
(București)



A

SÎNTEM MINDRI DE VOI!

DE „ZIUA FEMEII"
în așteptarea noului sezon atletic .a_‘

S intern convinși că oricare dintre iubitorii sportului — 
și nu numai ei — ar fi invitați să spună numele citorva 
sportive cu care se mindrește țara ar răspunde ime

diat : Nadia Comăneci, Teodora Ungureanu, Iolanda Balaș, 
Lia Manoliu, Viorica Viscopoleanu, Mihaela Peneș, Olga 
Szabo, Elena Leuștean, Sonia Iovan, Ileana Jenei, Ecate- 
rina Stahl, Maria Alexandru, Ileana Silai... Nu puțini ar 
fi cei ce și-ar aminti de alte și alte mari performere — 
sau antrenoare — care au dus și duc pină departe faima 
sportului românesc.

Ele, tovarășele noastre de muncă și de sport, sînt min- 
dria noastră, sînt exemple de hărnicie in pregătire,
de dirzenie in întrecere, de fierbinte dragoste
pentru tricolorul patriei, pe care l-au reprezentat cti 
demnitate în atitea mari competiții. dacă afirmăm că 
sportivele noastre au avut — și continuă să aibă — o con
tribuție hotărîtoare la zestrea de medalii și titluri in ma
joritatea întrecerilor de mare amploare, olimpice mai ales, 
dacă considerăm firesc faptul că tocmai o sportivă, Nadia 
Comăneci, a fost distinsă, prima, de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, președintele 
țării, cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste-, o facem 
nu pentru că aceste rânduri sînt dedicate femeii sportive, 
ci pentru că femeia are și în sport, ca și în toate celelalte 
domenii, un rol din ce in ce mai activ.

Este o realitate a vieții românești contemporane aceea 
că femeile iau parte la întreaga activitate politică, economică 
și socială, la conducerea treburilor obștești și se afirmă tot 
mai puternic prin capacitate, putere de muncă și talent. Pre
țuirea și grija de care se bucură femeia in România sînt ma
nifeste și in sport. Pe pietul multora dintre fostele și actua
lele sportive strălucesc înalte distincții acordate de con
ducerea partidului și statului pentru marile performanțe 
realizate in arena internațională, multe dintre ele sînt 
promovate in conducerea organelor și organizațiilor spor
tive, tuturor femeilor li se asigură condiții și mijloace spe
cifice de practicare sistematică și organizată a exercițiului 
fizic și sportului. Pentru păstrarea și întărirea sănătății 
și puterii ei de muncă, pentru ca ea — cetățeancă și mamă 
— să fie tot mai viguroasă și mai frumoasă. In întreprin
deri și instituții, pe șantiere, in școli și universități, la 
sate au fost și sint inițiate interesante și atractive întreceri 
sportive anume dedicate fetelor și femeilor, in tot mai 
multe unități cu specific feminin se organizează gimnas
tica la locul de muncă etc. Marea competiție sportivă na
țională „Daciada" a stimulat considerabil sportul feminin 
de masă și de performanță.

In această zi de 8 Martie, „Ziua femeii", aducem un 
cald omagiu tovarășelor noastre de muncă și de sport, asi- 
gurindu-le de tot respectul și prețuirea noastră.

SUCCESELE DE LA CROSUL BALCANIC 
TREBUIE CONFIRMATE ȘI "PE PISTA!

„Festivalul șahului feminin**

DECISIVA - ULTIMA RUNDA
înaintea ultimei runde, pa

tru jucătoare (toate reprezen
tante ale tinerei generații) as
piră la victorie in „Festivalul 
șahului feminin" ce se desfă
șoară la Sinaia. în runda a 6-a, 
Ilie a invins-o pe Rădăcină, 
Nuțu pe Răducanu, Kantor pe 
Gogâlea și Oiteanu pe Pogore- 
vici, clasamentul fiind următo
rul : 1. Viorica Ilie 5*/z p, 2—4. 
Dana Nuțu, Judith Kantor și

Gabriela Oiteanu 5 p (și încă 
7 jucătoare cu i'h puncte care 
nu mai pot aspira. însă, la pri
mul loc).

Potrivit „sistemului elvețian", 
fruntașele clasamentului se in- 
tîlnesc în ultima rundă care 
programează partidele derby 
Nuțu — Ilie și Oiteanu —Kan
tor. In caz de egalitate, depar
tajarea se va face conform co
eficienților Bucholtz.

de

în- 
la

Așadar, alergătorii noștri 
semifond și fond au pășit 
din nou — cu dreptul la 
ceput de sezon, cîștigind 
Crosul Balcanic de la Istanbul
6 titluri din cele 10 decernate. 
Media victoriilor de la ultimele 
șase ediții se menține, astfel, 
dincolo de cota jumătății, fapt 
care demonstrează o superiori
tate statornică la nivelul Bal
canilor.

Iată cîteva amănunte de la 
întrecerile desfășurate duminică 
dimineața, relatate de Florian 
Laslău, secretar-adjunct al Fe
derației române de atletism, ca
re i-a insolit ne atletii noștri 
la Istanbul : „Am văzut multe 
ediții ale Crosului Balcanic, al
te zeci de crosuri. De aproape 
două decenii m-am ocupat de 
organizarea unor alergări în te
ren variat. Niciodată, insă, nu 
am întilnit condiții atit de di
ficile, cu urcușuri chinuitoare, 
care ii obligau pe concurenți să 
meargă aproape Ia pas. Iarba 
umedă, alunecoasă, a făcut din 
fiecare metru al traseului o por
țiune periculoasă. în aceste con
diții, comportarea bună a re
prezentanților noștri iese si mai 
mult în evidentă. S-a văzut 
clar, in ansamblul întrecerilor, 
că ei sint foarte bine pregătiți, 
nu numai individual, ci și la 
nivelul echipelor. Pot spune. în 
același timp, că duritatea tra
seului ne-a privat de alte două 
titluri : în cursa juniorilor, Ale-

LUPTĂTORI ROMANI PE
La sfirșitul săptămînii tre

cute, mai mulți luptători frun
tași din țara noastră au fost 
angajați într-o serie de între
ceri internaționale. De pildă, 
la Casa de cultură din Lugoj 
s-au întilnit reprezentativele de 
juniori ale României, Iugosla
viei și Bulgariei. Concursul a 
fost organizat după sistemul 
turneelor individuale.

în rindul învingătorilor se nu
mără Ștefan Negrișan (62 kg), 
Ion Alexandru (68 kg), Lazăr 
Tipa (74 kg), Ion Poenaru 
kg), Ion Răduțescu (90 kg) 
Gheorghe Panaite (100 kg), 
locul secund la categoriile 
s-au clasat N. Iordache (48 kg), 
FI. Avram (52 kg), V. Mîn- 
dreanu (57 kg), D. Aiacoboaie 
(62 kg), P. Moț (+100 kg). Cei
lalți învingători sînt T. Amda- 
mov (48 kg), H. Tecovi (52 kg),
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și 
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STEAUA Șl MINAUR BAIA MARE IN FINALA CUPEI ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

dinamovistă) să recupereze de 
fiecare dată și să încheie la e- 
galitate prima parte a întîlnirii. 
Campionii au reușit desprinde
rea în repriza a dpua. Și ea 
s-a datorat unor momente de 
strălucire ale echipei pregătită 
de Cornel Oțetea și Otto Tel
man, la care Gațu și-a adus, ca 
de obicei, contribuția.

De partea cealaltă, elevii lui 
Oprea Vlase și-au ratat copilă
rește șansele. Ghiță Licu, cel 
mai bun om al dinamoviștilor, 

. sufletul echipei, a ratat două a- 
runcări de la 7 m, iar Adrian 
Cosma, care începuse bine me
ciul, a irosit 3—4 ocazii nu nu
mai trăgînd neinspirat la poar
tă, ei și dînd pase în aut sau 
la adversar ! Oricum, Dinamo 
s-a dovedit foarte aproape de 
valorosul său adversar, compen- 
sînd handicapul de valoare al 
lotului printr-un lăudabil efort 
colectiv.

La capătul unui meci care a 
plăcut, victoria echipei Steaua 
este deplin meritată.

Au marcat : Birtaian 6, Stin
gă 3, Gațu 2, Voina 2, Drăgă- 
niță 2. Neagu 1 și Croitoru 1 — 
pentru Steaua, Licu 7, Grabov- 
schi 3. Cosma 3, Ștef 2 și Tase 
1 — pentru Dlnamo București.

Bun arbitrajul cuplului cra- 
iovean VI. Cojocaru — I. Mihă- 
ilescu.

un fina] dramatic. In cele din 
urmă balanța victoriei s-a Încli
nat spre echipa cu mai multe 
resurse tehnico-tactice. Au în
scris : Buruc 5, Kolleth 4, lo- 
nescu 3, Burger 2, Lincă 2, Voj-

CLASAMENTELE GRUPELOR 
SEMIFINALE

Grupa I

1.
2.
3.
4.

1.
2.
X
4.

STEAUA 
Dinamo Buc. 
Știința Bacău 
Gloria Arad

Grupa

3 3
3 2
3 1
3 O

O 
O
O 
o

o
1
2
3

72—59
51— 44
53—€2
52— 43

4
4
2
O

repriza secundă cînd arbitrii 
Th. Curelea și Șt. Șerban (Bucu
rești) au trebuit să dicteze mai 
multe eliminări pentru a-i tem
pera pe jucători. Minaur a con
dus cu 7—3, apoi „U“ a egalat 
(7—7) și în continuare scorul a 
fost echilibrat. Mai lucizi în fi
nal, handbaliștii băimăreni și-au 
adjudecat victoria, calificîndu-se 
astfel în finala „Cupei Români
ei". Principalii realizatori : Pal- 
ko 7, Panjiru 6 de la Minaur 
și Dan Petru 10 de Ia „U“ Cluj- 
Napoca.

a n-a

H.C. MINAUR 
U. Cl-Nap. 
Dinamo Bv. 
Poli. Timiș.

3 3 0
3 2 0
3 1 O
3 0 0

O 
1 
2
3

4
4
2
O

Deacu 7, Vasi- 
Baican 2, Hor-

tilă — Gloria ; 
îică 4. Eftene 3, 
nea 2 — Știința. Corect si au
toritar
șovean 
ner.

arbitrajul cuplului bra- 
Gh. Antochi și I. Bosh-

TIMIȘOARA

MINAUR BAIA MARE — U- 
NIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA 26—23 (15—12). Meci ex
trem de disputat, mai ales în

DINAMO BRAȘOV — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 26—19 
(12—8). Studenții au rămas din 
nou datori publicului din locali
tate, care aștepta de la echipa 
sa favorită o victorie. Politeh
nica a jucat slab, fără convin
gere, facilitind drumul adversa
rei sale spre succes. Dinamo- 
viștii și-au creat din prima re
priză un avantaj de 4 goluri, 
datorită unor aruncări precise 
de la 9 metri, avantaj pe care 
și l-au mărit treptat după pau
ză, obținind o victorie pe deplin 
meritată. Principalii realizatori : 
Messmer 7. Bota 7 de la Di
namo și Folker 4, Feher 4 de 
la Politehnica. Au arbitrat : R. 
Iamandi (Buzău) și V. Erhan 
(Ploiești).

C. CREȚU — coresp.

ANUNȚ

xandru Chiran avea, cu 400 
m înainte de sosire, aproape 100 
m avans fată de grecul Papa- 
hristos. Pe o porțiune de urcuș 
abrupt a fost ajuns și depășit 
cu cîteva zeci de metri '. Ilie 
Floroiu s-a aflat pe primul plan 
al cursei seniorilor mai bine de

PETRE LUPAN
10 000 m, dar fragilitatea sa fi
zică s-a dovedit incompatibilă 
cu acest parcurs. Așa cum spu
neam, insă, condițiile de Ia Is
tanbul scot și mai mult in re-

PODIUMUL DE PREMIERE

lief comportarea frumoasă — ia 
corpore — a alergătorilor ra
măm. Mențiuni speciale se cu
vin, desigur, celor două învin
gătoare la individual, Cristina 
Cojocaru și Fița Lovin, precum 
și echipelor de senioare și se
niori".

Ce ar mai fi de adăugat ? 
Consultînd lista de rezultate a 
ultimelor ediții putem constata 
că în întrecerea junioarelor am 
obținut a șasea victorie conse
cutivă, atît la individual, cit si 
pe echipe, performantă fără 
precedent în istoria Crosului 
Balcanic ! Craioveanca Cristina 
Cojocaru (antrenor : Mihai Nis- 
tor) se 
ranță : 
goria a 
cipa și 
ale Crosului.

Unică în palmaresul întrecerii 
este și clasarea pe primele pa
tru locuri a atletelor noastre în 
proha senioarelor. Lidera for
mației. Fita Lovin (pregătită de 
Nicolae Mărășescu și Ștefania 
Constantin), confirmă marele 
progres realizat în sezonul tre
cut, cînd a reușit 1:59,0 la 800 
m. Apreciem că ne pistă Fița 
va putea alerga în acest an a- 
proape de 4:05,0 ne 1 500 m. La 
fel. îi așteptăm cu performante 
valoroase pe stadion pe Aurel 
Niculescu și Petre Lupan — de 
al cărui talent nu ne-am îndoit 
niciodată —, care si-a pus de 
acord, se pare, ambiția cu în
zestrarea naturală. Și mai nă
dăjduim că ambițiile Maricicăi 
Piucă nu s-au tocit, la fel cum 
sîntem convinși că. ne pistă. 
Ilie Floroiu va fi... Ilie Flo
roiu.

anunță ca o mare spe- 
este junioară de cate- 
Il-a și va putea parti- 
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GLORIA ARAD — ȘTIINȚA 
BAC AU 17—18 (6—7). Apriga
dispută a acestor două echipe a 
fost lipsită de spectaculozitate în 
prima repriză, cînd doar alter
nanța avantajului la scor (4—1. 
4—5, 7—6) a compensat intr-o 
oarecare măsură. în schimb, 
cele două echipe au oferit, în 
repriza secundă, o dispută plină 
de nerv, cu faze rapide și cu

Secretariatul Școlii de specializare postliceală de antrenori 
comunică elevilor anului II de Ia secția fără frecventă că se
siunea de examene — semestrul I — are Ioc la București intre 
3—8 aprilie a.c.

Examenele din prima sesiune (Teoria antrenamentului spor
tiv, fiziologie, cine-foto, masaj și socialism) vor fi programate 
succesiv in zilele de 3, 4, 5, 6, 7 și 8 aprilie în orarul care se va afișa 
cu două zile înainte de examene la avizierul secretariatului 
școlii.

Corespunzător planului de tnvățămint, in săptămîna 27—31 
martie vor avea loc lecții de sinteză la mai multe obiecte din 
programă (Teoria antrenamentului sportiv, socialism, fiziologie, 
cine-foto, masaj, atletism, gimnastică și specializare).

M. Atanasov (57 kg) și I. Dalov 
(+100 kg), toți din Bulgaria.

• La turneul internațional de 
la Ostrava, unde au fost pre- 
zenți sportivi din Polonia, Un
garia, U.R.S.S., Cehoslovacia și 
România, cei mai mulți dintre 
reprezentanții noștri au avut o 
comportare bună, Roman Co- 
dreanu clasîndu-se pe primul loc 
la categoria grea, iar Ion Draica 
și Ivan Savin au ocupat poziția 
a doua la categoriile 82 kg și, 
respectiv, 100 kg. Ion Păun s-a 
situat al treilea la cat. 62 kg. 
Campionul mondial en titre 
Nicu Gingă s-a prezentat slab, 
fiind eliminat din concurs îna
intea tururilor finale.

• La Minsk s-au întilnit 
luptători fruntași din zece țări : 
Bulgaria, R.D.G., R.F.G., Iugo
slavia, Iran, Polonia, România, 
Suedia, Ungaria și U.R.S.S. 
Dintre reprezentanții noștri, cele 
mai bune rezultate le-au obți
nut Constantin Alexandru și 
Ștefan Rusu (locul 2 la cat. 48 
kg și, respectiv, 68 kg). Petre 
Dicu (90 kg) și Victor Dolipschi 
(+100 kg) s-au clasat pe locul 3 
la categoriile lor. Deși nu s-au 
clasat pe locuri fruntașe (dato
rită numărului mare de sportivi 
valoroși), foarte bine au luptat 
tinerii N. Zamfir (52 kg) și G. 
Dumitriu (62 kg).
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Vladimir MORARU

In Divi

SPORTIVI FRUNTAȘI CARE
în campionatul republican pe 

echipe la popice, ediția 1977—1978, 
s-au disputat pină acum 12 etape. 
Deși sîntem cu 6 etape înaintea 
încheierii competiției, tn unele 
serii din cele patru sînt cunos
cute formațiile care ta mod prac
tic nu mai pot pierde locurile 
1—3 și care vor participa la tur
neul final pentru desemnarea 
campioanelor. In această postură 
se află echipele Laromet Bucu
rești, cîștigătoarea ediției trecute 
a campionatului, și Petrolul 
Băicoi — la fete, Gloria Bucu
rești — Ia băieți. La polul opus al 
clasamentelor, formațiile care nu 
mai au cum să evite retrograda
rea sînt, deocamdată, Voința 
Constanta — 0 p în 12 jocuri I ! 
(f) și Dermagant Tg. Mureș (m).

Din etapa a IlI-a a . ■
disputată la sfîrșitul ______
trecute, ne-au reținut atenția, ta 
mod deosebit, cîteva aspecte :

returului, 
săptămînii

• Cunoscuta jucătoare Elisabeta 
Badea de la Voința București, 
componentă a lotului național 
care se pregătește pentru C.M., a 
lipsit din formația sa de club 
aliniată în partida cu Petrolul

PRAHOVA: LOCUI 20 OIN... 20, LA SCHI 1 ?
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Clasamentul general pe ju
dețe al „Cupei U.T.C." la sla
lom, alcătuit tn urma finale
lor de la Păltiniș, spune mul
te. Bune șl mai puțin bune. 
De pildă, pe locul I — Sibiul. 
Lăudabil, dar șl normal, de 
vreme ce localnicii au pre
zentat o garnitură echilibra
tă de schiori care au ocupat 
locuri fruntașe ta clasamen
tele Individuale ale categoriei 
14—19 ani (elevi) și peste 19 
ani (tineri din mediul rural). 
Faptul este normal și pentru 
că județul Sibiu are 
un accentuat profil 
muntos, slalomul a- 
fllndu-se deci la el a-
casă. Harghita și Bistrița-Nă- 
săud s-au situat, tn ordine, pe 
locurile 2 și 3. Ținuturi cu o 
tradiție sportivă mai puțin 
solidă, comportarea reprezen
tanților acestor județe fiind 
cu atît mai ■ merituoasă.

Surprind, tnsă, două clasări 
puțin scontate : cea a Brașo
vului — pe locul 11 și cea a 
Prahovei — pe 20, din... 20 de 
echipe reprezentative județe
ne. Sînt locuri foarte slabe. 1- 
vite la Păltiniș din „hibele" 
organizatorice de acasă, adică 
tocmai de la Brașov și toc
mai de la Ploiești. Iată, de 
pildă, ce ne spunea profesoa
ra Eniko Cseh, de la Școala 
generală nr. 7 Săcele, condu
cătoarea delegației brașovene, 
o veche și inimoasă 
toare a sportului de 
„Abia la Păltiniș am 
că finala pe tară este 
nizată nu doar pentru 
ci și pentru tineri din

anima- 
masă : 

aflat 
orga- 
elevi, 

mediul

rural..." Să nu fi citit, oare, 
cel de la C.J.E.F.S. Brașov și 
Comitetul județean al U.T.C. 
Brașov regulamentul „Cupei 
U.T.C." cu... atenția cuveni
tă 7 Să nu ti aflat aceste or
ganizații cu mari răspunderi 
ta sportul brașovean că fina
lele de la Păltiniș se dispută 
la două categorii de vîrstă și 
nu la una 7 In loc de doi e- 
levi șl doi tineri din mediul 
rural au venit la finala si- 
biană... patru elevi, din Bra
șov. Așa că doi dintre ei au 

trebuit să renunțe la 
start, aflind câ au 
tăcut degeaba depla
sarea la Păltiniș și că

nu au astfel posibilitatea să a- 
ducă punctele trebuincioase 
Brașovului pentru o clasare 
mai aproape de așteptări.

„Noi, sînt cuvintele profe
sorului de fizică Cristian 
Bărbulescu de la liceul de 
petrol din Cîmpina — aveam 
tatilnire în gara Ploiești cu 
doi sportivi din Breaza, ocu- 
panții primelor locuri la faza 
județeană. Nu știu din ce mo
tiv, dar aceștia n-au mai ve- 
nit“- Să nu fi fost anunțați 
din titap util 7 Să se fi răz- 
gîndit în ultima clipă 7 Nu 
știm. Cert e că nici Prahova 
n-a avut pe cei mai buni re
prezentanți ai săi ta finala 
„Cupei U.T.C ". Și că trenul 
pentru Sibiu a plecat din gara 
Ploiești cu o echipă incom
pletă și s-a întors cu... un 
loc 20 .la schi, absolut incom
patibil cu renumele județului 
Prahova in schi.

Radu TIMOFTE
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SE CREȘTE GREU“
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tul Ion Marcu — 109 kg), 
dar important e să ai ochiul 
care să distingă printre a- 
cești aspiranți pe cei mai 
dotați, pe cei cu șanse de a 
ajunge la consacrare.

în memoria juriului au ră
mas vreo 14 candidați, dar 
numele cele mai des pome
nite au fost : Marcel Marcu 
(Voința Tulcea). Tiberiu Fa- 
zekaș (C.S.M. Cluj-Napoca), 
Dumitru Fănel 
Teodor Silaghi 
lonta), Nichita 
roșu Brașov).

I
Înaintea etapei a 20-a

I „BULETINUL DE ȘTIRI"
I AL CELOR 18 DIVIZIONARE  „A"

reunite sub 
la greilor" 
ibut. Cei 30 
;oată tara 
uci 10 me- 
trăgeau cu 
spre masa 

• ședeau — 
res viu — 
tării la ca- 
Alexe. Du- 
Eugen Fu- 
jg^/Rt’asi- 
msi somi- 
ntrenorilor: 
mtin Nour, 
tar cu Spa- 
Cionoiu. A- 
or. nu s-au 
i privească 
floria spor- 
lizat actiu- 
lav ad-hoc. 
ă aduni la 

de diverși 
n Lefter — 
uriașul Ion 
i — sau de 
reel Marcu 
i la robus

(B.C. Brăila), 
(Metalul Sa- 
Listarf (St.

Nu a trecut 
neobservat faptul 
că Tulcea a pro
dus trei băieți sau 

că au apărut speranțe la Cu- 
gir și Focșani, la Mediaș sau 
Tohan (în timp ce din Bucu
rești răsar foarte putini, iar 
la unele cluburi 
loc !).

Unanimitate 
ideea că turneul 
de greutate este 
gur mijloc de 
talentelor. Federația este, de
altfel, hotărîtă să continue 
organizarea unor astfel de 
turnee și pentru alte așa- 
numite „categorii deficitare". 
Dar pentru că — vorba ma
estrului Nour — „un greu 
se crește greu", sînt necesa
re în primă linie măsuri vi- 
zînd această categorie, 
propus chiar tinerea 
„turneu perpetuu", din 
în două săptămini. la 
să participe cei evidentiati 
sau gruparea lor pe zone 
geografice. Oricum, să con
chidem că preocuparea tim
purie este absolut necesară 
pentru asigurarea „schimbu
lui de mîine" !

Victor BĂNCIULESCU

mari — de-
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cel mai si- 
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două 
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• STEAUA îl are, în con
tinuare, indisponibil pe Sameș. 

ISub semnul întrebării, în pri
vința participării la jocul de 
astăzi, sînt Dumitru și Stoica. 

Iln schimb, dintre absenții de 
duminică, va reintra Agiu ; 
PETROLUL a efectuat antrena
mente conform ciclului stabilit 

Ide federație. Ploieștenii vor a- 
linia la București aceeași for
mație care a învins duminică 

Ipe F.C.M. Reșița, cu excepția 
lui Fl. Dumitrescu, accidentat.

• U.T.A. nu-1 va putea folosi 
Ipe Nedelcu II, eliminat în me

ciul cu C. S. Tîrgoviște. In lo
cul lui va fi utilizat probabil, 
Coraș ; F. C. Corvinul a ple- 

Icat luni după-amiază spre A- 
rad, cu R. Nunweiller în auto
car. Antrenorul Ștefan Coidum 

Iva folosi, probabil, formația 
care a obținut „remiza" la Pi
tești.

IO A.S.A. TG. MUREȘ. Pregă
tiri atente pentru reabilitarea 
în fața propriului public, după 

eșecul de la Oradea. Ieri, an- I trenament ușor. Varodi (înlo- I cuit în prima repriză a meciu
lui de duminică) este recuperat 

Iși poate juca azi ; F. C. ARGEȘ 
a plecat ieri dimineața, cu au
tocarul, spre Tg. Mureș. Cîrstea

continuă să fie indisponibil. De 
asemenea Chivescu, care a su
ferit o fractură de maxilar la 
o ciocnire cu Economu, în par
tida cu Corvinul.

• F.C.M. REȘIȚA a efectuat 
două antrenamente, luni după- 
amiază și marți dimineață. Se 
fac eforturi pentru recuperarea 
lui Ilieș și Gabel ; F. C. CON
STANȚA a plecat spre Reșița 
luni dimineață. Codin și Hoff- 
meister au rămas la Constanța, 
neavind o formă corespunză
toare.

• S. C. BACĂU nu va be
neficia de aportul a doi titu
lari : Botez a acumulat trei car
tonașe galbene, iar Pruteanu, 
accidentat in meciul de la Satu 
Mare, se resimte serios ; C. S. 
TÎRGOVIȘTE a plecat, ieri di
mineață, cu autocarul, spre Ba
cău fără Enache, care este, în 
continuare, indisponibil.

• POLITEHNICA IAȘI s-a 
întors luni seara, cu trenul, de la 
București. Nu se anunță nici o 
indisponibilitate in formație. în
tregul lot a efectuat marți un 
antrenament; UNIVERSITATEA 
CRAIOVA nu are, nici ea, 
vreun accidentat. E posibilă 
reintrarea lui Cirțn, care și-a 
efectuat suspendarea. Craiove-

Una din cele mai spectaculoase faze ale etapei trecute : „foarfe
că* executată de Dumitrache (in partida Jiul—Steaua) va smulge 
ropote de aplauze in tribunele stadionului din Petroșani. Griji in 

plus, astăzi, pentru Feher, portarul Olimpiei Satu Mare 
Foto : A. DULA

nii au plecat luni seara, cu 
trenul, spre Iași.

• SPORTUL STUDENȚESC a 
revenit duminică seară de la 
Constanța. Luni și ieri a efec
tuat antrenamente obișnuite. 
Antrenorul M. Rădulescu nu va 
face modificări in formație ; 
DINAMO ii are pe portarul Ef- 
timescu accidentat. Dinu va ju
ca azi al 300-lea meci in Di
vizia A.
• POLITEHNICA TIMIȘOARA 

a efectuat luni și marți antre
namente obișnuite. Nu sînt in
disponibilități. Terenul se pre

I----------------------------------------------------
I „VREM SĂ REALIZĂM CEVA TRAINIC, NU PENTRU 0 ETAPĂ,

zintă în condiții acceptabile ț 
F. C. BIHOR pleacă în cursul 
zilei de azi spre Timișoara. M. 
Marian este accidentat, iar 
Z. Naghi a acumulat trei car
tonașe galbene. Juniorul Hor
vath va debuta în Divizia A, 
pe postul de fundaș dreapta.

• JIUL are toți jucătorii va
lizi și va utiliza aceeași forma
ție care a obținut victoria in 
fața echipei Steaua ; F. C. O- 
LIMPIA a plecat spre Petro
șani fără Kaizer și Matei, sus
pendați o etapă pentru acumu
larea a trei cartonașe galbene. 
Incertă este și folosirea ata- 
canților Both I și Hațeganu, 
accidentați.

I NU PENTRU UN
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și, respectiv, cel mai în vîrstă 
jucător al echipei : juniorul Co- 
văsală (cel mai bun, cu 883 p d) 
și veteranul Ivan — 55 de ani (a 
doborît 848 de popice).

• O notă bună formațiilor Pe
trolul Teleajen Ploiești și Tehno- 
metal București pentru promova
rea elementelor tinere. în ambele 
formații, care s-au întîlnit du
minică, au jucat doi tineri de 17 
ani — Ștefan Crăciun (P) și Șt. 
Stoleru (T), ambii debutînd în 
divizie cu 790 și, respectiv, 794 
pd.

dați, fosta 
patru ediții 
evoluat du

T. RĂBȘAN

ll meciul— 
in compania 
pierdut la o 
ie mare — 
ut, echipa a 
i plecarea 

au mai ră- 
i;eană ju- 
im sint I. 
Lebădă. Dar, 
ip o cui de 

fcînt în for
ată, care în 

slăbit în 
n un serios 

Rezultatul 
ria. cu piste 
ost nepermis 
x>rtiv de lot 
L un alt ju- 
are o alură 
ria grea (cu 
de cel puțin 

la nivel de 
cu manșe de 
te“. In plus, 
condiție fi
le și impre- 
ilei. Dealtfel, 
Lză ai Con- 
lit o adevă- 
J1 mai tînăr

De mîine, primii boxeri 
cubanezi la București

Î1CECAF1PI0N1I OLIMPICI
ALDANA Șl SORIA

LA „CENTURA DE AUR"
De la Sofia se anunță, pentru 

mîine, joi, sosirea primului eșa
lon al boxerilor cubanezi care vor 
participa la „Centura de aur**. 
Printre acești 4 sportivi (cărora li 
se vor alătura alți 7, direct de la 
Havana) sînt doi vicecampioni 
olimpici : Andres Aldama (ușoa
ră) și Sixto Soria (învinsul din 
finala categoriei semigrea a 
proaspătului campion mondial 
profesionist la toate categoriile 
Leon Spinks) De asemenea, vin 
la București Samuel Belford 
(recentul învingător al celebrului 
boxer american Jerome Coffee, la 
cat muscă) și o speranță a pu- 
gilismulul din Cuba : Arnoldo 
Martinez (semiușoară).
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— Inutil să vă mai pun în
trebarea „dacă credeți, intr-ade
văr, în șansa de supraviețuire 
a echipei dv. in prima divizie", 
tovarășe președinte, convins 
fiind că veți răspunde, ca și in 
alte împrejurări, afirmativ... De 
aceea, cred că mai interesant 
și mai instructiv, in același 
timp, ar fi să vă referiți la 
ceea ce intenționați să faceți 
și la mijloacele pe care vă 
propuneți să le folosiți in ve
derea unei reale și temeinice re
dresări a clubului reșițean.

Prof. Valentin Munteanu — 
aflat la conducerea clubului din 
vara anului trecut— scutit, de 
astă-dată, de neplăcutul refren 
cu care, vrînd-nevrind, se con
fruntă de la o vreme, „scăpăm 
sau nu se arată dispus să-și 
mărturisească gîndurile și pro
iectele.

— Dacă sintem în situația în 
care sintem, aceasta se dato
rează nu atît unor cauze care 
țin de procesul Instruirii, ci u- 
nor mai vechi insuficiențe de 
ordin educativ, față de care nu 
s-au luat măsuri la timpul po
trivit ; sau față de care a fost 
folosită „tactica" jumătăților de 
măsură. A venit însă momentul 
cînd nu mai avem dreptul să 
greșim, cînd orice rabat, cît de 
mic, de la exigență ar putea 
avea consecințe dintre cele mai 
grave pentru viața colectivului 
nostru. De aceea, am pus „stop" 
concesiilor, indulgenței față de 
indisciplină, oricărei tendințe de 
eludare a cerințelor perfor
manței.

RETUR, CI PENTRU
— Concret, ce ați realizat?

— Cred că am depășit, deo
camdată, un moment foarte di
ficil. Mai precis, am reușit să-i 
facem pe jucători să înțeleagă 
că trebuie să se încadreze in 
spiritul unor relații noi, că „nu 
mai tine", cum se spune. Fiindcă 
s-a trecut cu multă ușurință 
peste obligațiile ce revin jucă
torilor, măsurile de pină acum 
vizind exclusiv pe conducători 
și antrenori, schimbați cu re-

Dc vorba cu prof. VALENTIN 
MUNTEANU, președintele 

clubului reșițean

gularitate pentru a-i scuti de 
pedeapsa meritată pe adevărații 
vinovați ! Știm cu toții că vor 
fi momente grele în viața e- 
chipei noastre, dar sintem 
călăuziți de ideea că — indi
ferent ce se va întimpla în fi
nalul acestui campionat, dacă 
vom rămîne sau nu în prima 
divizie — nu ne vom abate de 
Ia drumul bun pe care l-am 
ales. Și aceasta pentru că vrem 
să realizăm ceva trainic, nu 
pentru o etapă, nu pentru o 
lună sau un retur de campio
nat, ci pentru existența cit mai 
onorabilă in perspectivă a clu
bului nostru, reprezentantul u- 
nui centru de veche tradiție 
muncitorească și sportivă.

PERSPECTIVA!"
— Este de presupus, de

sigur, că veți mai lua și 
alte măsuri care să vă ducă 
la împlinirea unui astfel de 
deziderat...

— Da. Aș vrea să rețineți că 
echipa noastră, care a trăit 
mult timp pe seama „impor
tului" de jucători, se poate 
mindri că are azi in lotul său 
nu mai puțin de zece fotbaliști 
reșițeni, majoritatea formați In 
propria „grădină" : Florea, Por
tic, Oancea, Uțiu, Jacotă, z Io- 
van, Irimie, Doja, Bochiș și Te- 
lescu. Cu timpul, elementul lo
cal va deveni preponderent nu 
numai cantitativ, ci și valoric, 
și atunci vom face și saltul de 
calitate așteptat, depășind mo
mentul de recul aproape ine
rent actualei perioade de tran
ziție.

— Ce perspective de ex
tindere a actualei baze de 
selecție aveți ?

— în Reșița funcționează pa
tru grupuri școlare, însumînd 
un număr de aproximativ 6 000 
de copii și tineri. Acestui Izvor, 
încă necaptat, în care se ascund 
fără îndoială multe talente, i 
se adaugă marile resurse umane 
din împrejurimile orașului și 
din județ. Depistarea celor mal 
bune elemente, trierea și apoi 
instruirea lor, în ideea perfor
manței, presupun și impun o 
muncă deloc ușoară, dar fru
moasă, ale căror foloase le vom 
avea în primul rînd noi, reșițe- 
nii, și, prin noi, fotbalul nostru.

Mihai IONESCU

„TmCOlORII" JUNIORI 
[VOLIItAZĂ ASTĂZI

LA SOFIA
Astăzi, la Sofia, echipa noas

tră reprezentativă de juniori 
întîlnește într-o partidă de ve
rificare formația similară a Bul
gariei. Meciul reprezintă ulti
mul test (pentru ambele echi
pe) înaintea primelor manșe 
din dublele întîlniri hotărîtoare 
pentru calificarea la Turneul 
final U.E.F.A. Dar în timp ce 
Bulgaria va juca acasă cu Tur
cia. naționala noastră va în
frunta. în ziua de 19 martie, la 
Krușevaț, echipa Iugoslaviei 
aceeași care anul trecut ne-a 
îndepărtat din turneul final, du
pă un 4—2 la Timișoara si 0—2, 
la Kikinda, în partida revanșă.'

Iată „ll“-le probabil centra 
meciul de azi : Istrate — An- 
ghclina, Pop. Gimfăleanu, O- 
prea — Vlad, Majaru, Bozeșan 
— D. Zamfir. Dumitra$cu, Ter- 
heș. Au mai făcut deplasarea î 
portarul Eftene. fundașii O- 
grean si Irimie. mijlocașul 
Geolgău. Se remarcă reapariția 
în lot a lui Geolgău (Universi
tatea Craiova).

• La casele obișnuite se 
găsesc de vinzare biletele de 
intrare la meciurile Sportul 
studențesc — Dinamo și 
Steaua — F.C. Petrolul Plo
iești care se dispută astăzi 
in Divizia A.

ONOSPORT INFORMEAZĂ
WEA PRO- 
kUtie i
s de astăzi 
xa meciului 
Mureș — 

jfnsmise și

E LA TRA- 
(ABA LOTO 
t U78
ME. :9 3 57 
extragerea a
B IC €1 84 81
Atragerea a

M 23 5 89 ;
86 55 1 50 

erea a V-a :
47 34 ; Ex- 

7 46 48 12 84

Extragerea a
3 57 86 88 21
I-a : 69 90 23

FAZA a iV-a ; Extragerea a 
IX-a : 69 1 75 32 62 16 63 21 61 88; 
Extragerea a X-a : 28 83 26 23 74 
46 33 87 .76 8 ; Extragerea a Xl-a : 
3 29 15 85 63 13 53 64 19 5 ; Extra
gerea a XII-a : 18 49 33 57 17 82 
84 59 67 14

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
3.091.094 lei.

ClȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 5 MARTIE 

1978

Categoria 1 : (13, rezultate) 1 va
riantă 100% autoturism Dacia 
1300; 2 variante a 25% a 17.500 lei

Categoria a 2-a : (12 rezultate)
57.25 variante a 3.016 lei

Categoria a 3-a : (Jl rezultate)
1.407.25 variante a 184 lei

REPORT CATEGORIA 1 ; 38.869 
lei.

Autoturismul Dacia 1300 a fost 
obținut de CHIFOR EMIL din 
PLOIEȘTI.
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SEVER DRĂGULICI SE IMPUNE, 
DIN NOU, ATENJIEI

Iată că duminica trecută un 
nou arbitru, după ...argentinia
nul N. Rainea, se detașează în 
ierarhia sezonului, obținînd no
ta 9 pentru prestația sa. Este 
vorba de Sever Drăgulici, din 
orașul Drobeta Tr. Severin, 
care. în meciul de la Constanta, 
a dat două decizii de 11 m in 
momente decisive și in condi
țiile unui teren alunecos, cînd 
alții (se mai întîmplă din pă
cate) fac adeseori alt fel de in
terpretări. Am auzit în tribune 
și voci, e drept destul de pu
ține. exprimîndu-se cam asa : 
„Prea ușor s-a dat decizia" sau 
„A fost ceva, acolo, in suora- 
fata de pedeapsă, nu însă chiar 
atît de grav...". Spre lămurire, 
regulamentul nu prevede astfel 
de interpretări sofisticate. Aco
lo scrie clar că dezechilibrarea 
jucătorului în suprafața de pe
deapsă de către un adversar

(min. 23 : Livciuc de către Mun
teanu) sau orice atac care nu 
vizează jucărea balonului (min. 
38 : Antonescu asupra Iui Ior- 
gulescu) se sancționează cu lo
vituri de la 11 m. Și Sever 
Drăgulici a aplicat legea !

In tur-cel aaai bun arbitru AL ETAPEI, 
ÎN RETUR-CEL MAI SLAB!

... în etapa a doua a actualului 
campionat, tn tur, singurul cali
ficativ maxim în rîndul arbitrilor 
a fost obtinut de conducătorul 
partidei de la Bacău (Sport club- 
— Olimpia Satu Mare 1—1). Ca
valerul fluierului se numea nie 
Urdea, cel care avea să arbitreze 
și returul partidei, meciul de 
duminică, de la Satu Mare.

„EXTREMELE ETAPEI"
Am mai apreciat la arbitrul 

severinean tinuta si mișcarea sa 
în teren, ca si aplicarea legii 
avantajului datorită atentei ur
măriri a faze'or.

Stelian TRANDAFIRESCU

Duminică, Ilie Urdea a primit 
nota 4 pentru că, în final, a 
denaturat rezultatul prin neluarea 
tn considerare a ofsaidului sem
nalizat corect de la tușă de S. 
Marin șt derutarea ulterioară a 
apărătorilor băcăuani printr-un 
gest cu mîna. Si fără acea eroa
re, decisivă din min. 87, arbitra

jul lui Ilie Urdea nu putea de
păși cotele unei prestații slabe, 
șovăielnice, lipsită de personali
tate. Acceptarea insultei lui Kai
zer, sancționat doar cu cartonaș 
galben (am aflat despre acea 
grosolănie tn pauză, tn cabina 
arbitrului, cînd acesta îl reproșa 
iul Kaizer momentul de... nervo
zitate ! 1); nesancțlonarea unor 
faulturi, de ambele părți, „min
gea de arbitru" acordată în ca
reu, în minutul 8. misterioasă 
pentru toată lumea („am... tuși» 
in fluier și jucătorii s-au opriți" 
avea să explice Ilie Urdea) ; a- 
rordarea legii avantajului la un 
atac sătmărean în min. 85, în
cheiat cu un șut foarte periculos, 
„scos" cu greu de Ursache, pentru 
ca apoi arbitrul să ignoreze a- 
vantajul și să decidă lovitură 
indirectă de la 16 m pentru gaz
de; nesancționarea intrării lui 
Smarandache cu talpa în pieptul 
lui Vamanu în ultimul minut, la 
limita careului localnicilor, si. 
mai ales, faza care a decis rezul
tatul, toate acestea au coborît ar
bitrajul de la Satu Mare la cote 
neadmise intr-un campionat de 
fotbal.

Mircea M. IONESCU
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funcția de secretar al Comite
tului Central al P.C.R. si tre
cerea sa in funcția de ministru 
al comerțului exterior si coope
rării economice internaționale.

4. Alegerea tovarășului Virgil 
Cazacu ca membru al Comite
tului Politic Executiv si secre
tar al Comitetului Central al 
P.C.R,, precum și numirea sa 
în funcția de viceprim-ministru 
al guvernului.

5. Alegerea tovarășului Con
stantin Dăscălescu, secretar al 
C.C. al P.C.R., ca membru al 
Comitetului Politic Executiv și 
recomandarea de a fi eliberat 
din funcția de președinte al 
Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție.

6. Alegerea* tovarășului Marin 
Vasile ca secretar al Comitetului 
Central al P.C.R. și recomanda
rea sa pentru a fi ales ca pre
ședinte al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție.

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
. 7

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
(Urmare din pag. I)

economisirea metalului, produ
selor chimice, lemnului, mate
rialelor de construcții, a tuturor 
materiilor prime, a energiei, 
precum și gospodărirea lor cu 
pricepere și simț de răspundere, 
îmbunătățindu-se permanent 
normele de consum in pas eu 
cele mai noi realizări tehnice. 
De asemenea, trebuie urmărită 
cu toată atenția utilizarea inte
grală a produselor secundare șl 
deșeurilor, folosirea pe scară 
largă a înlocuitorilor. Comitetul 
Politic Executiv a cerut minis
terelor economice, centralelor in
dustriale și întreprinderilor să 
adopte măsuri operative pentru 
ca fiecare unitate, fiecare ramu
ră de producție să se încadreze 
în consumurile normate pe anul 
1978, aceasta constituind o ne
cesitate obiectivă, de înfăptuirea 
căreia depind, in mare măsură, 
dezvoltarea in continuare a eco
nomiei naționale, creșterea avu
ției țării, bunăstarea întregului 
popor.

Comitetul Politic Executiv a 
luat în dezbatere raportul eu 
privire la utilizarea mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor pe anul 
1977. S-a apreciat că unitățile 
economice s-au ocupat intens — 
mai ales in a doua parte a 
anului — de creșterea gradului 
de utilizare a mașinilor-unelte 
și reintroducerea în circuitul 
productiv a mașinilor și instala
țiilor nefolosite, indicii de utili
zare ajungînd in trimestrul IV 
Ia 85,6 la sută, față de 82,1 la 
sută cit au fost în primele două 
trimestre. Comitetul Politic Exe
cutiv a reliefat, totodată, rezer
vele și posibilitățile mari de 
sporire a avuției naționale pe 
calea folosirii intensive, la în
treaga capacitate, a mașinilor 
și utilajelor. In acest scop, o 
atenție sporită trebuie acordată 
perfecționării organizării produc
ției și muncii, aprovizionării rit
mice cu materii prime și mate
riale a locurilor de muncă, în
cărcării uniforme a mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor, asigu
rării și pregătirii forței de mun
că necesare, îmbunătățirii dis
ciplinei, extinderii schimburilor 
II și III. O atenție deosebită tre
buie să se acorde asigurării pie
selor de schimb, precum și ca
lității reparațiilor mașinilor și 
utilajelor. Unitățile productive 
vor trebui să adopte, în cadrul 
adunărilor generale ale consi
liilor oamenilor muncii, noi mă
suri care să asigure îmbunătăți
rea continuă a gradului de uti
lizare a parcului de mașini și 
utilaje din dotare, precum și in
troducerea în circuitul economie 
a tuturor mașinilor, utilajelor și 
instalațiilor nefolosite încă.

în continuare. Comitetul Po
litic Executiv a dezbătut si a- 
probat un raport cu privire la 
evoluția preturilor si tarifelor in 
anul care a trecut, constatând 
că dezvoltarea si diversificarea 
continuă a producției materiale, 
importantele rezultate obținute 
in creșterea continuă a eficien
tei economice, echilibrul finan
ciar și monetar au permis să se 
asigure o circulație bănească să
nătoasă, precum și stabilitatea 
prețurilor. In anul 1977, prețu
rile cu amănuntul și tarifele, 
precum si preturile produselor 
agricole intrate in fondul de stat 
au evoluat in țara noastră in 
limitele si chiar sub nivelurile 
planificate. întărirea controlului

7. Eliberarea tovarășului Ion 
Stănescu din funcția de secretar 
al Comitetului Central al P.C.R. 
și viceprim-ministru al guver
nului și trecerea sa într-o altă 
funcție pe linie de stat.

8. Eliberarea tovarășului Aurel 
Duma din funcția de secretar al 
Comitetului Central al P.C.R., 
în legătură cu trecerea sa într-o 
altă funcție în munca de partid.

9. Numirea tovarășului Gheor- 
ghe Oprea, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ca prim viceprim-mi
nistru al guvernului.

10. Numirea tovarășului Paul 
Niculescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim ministru al gu
vernului, în funcția de ministru 
al finanțelor.

11. Eliberarea tovarășului Ion 
Pățan, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
din funcția de ministru al co
merțului exterior și cooperării 
economice internaționale și tre
cerea sa ca ministru al aprovi

asupra formării preturilor, stă- 
pînirea fermă a evoluției aces
tora au făcut ea, in primii doi 
ani ai actualului cincinal, pre
turile cu amănuntul si tarifele 
să crească cu numai 1,7 la sută. 
Comitetul Politic Executiv a sta
bilit măsuri care asigură ca pre
turile să evolueze, in continu
are, în cadrul limitelor planifi
cate, astfel incit rezultatele ob
ținute in toate sferele economiei 
naționale să se reflecte si in 
viitor cu pregnantă in ridicarea 
continuă a nivelului de trai ma
terial si spiritual al oamenilor 
muncii. Comitetul Politie Exe
cutiv a cerut ministerelor să ia 
măsuri pentru creșterea neîn
treruptă a calității produselor și 
serviciilor, producerea de sorti
mente de bunuri de larg con
sum cerute de populație, iar 
organelor comerciale să acțio
neze pentru aprovizionarea 
ritmică cu produse alimentaro 
și industriale, aplicarea cu stric
tețe a preturilor de mercurial 
pe piața țărănească, evitindu-se 
orice tendință de speculă, res
pectarea fermă de către unită
țile comerciale si prestatoare de 
servicii a Legii privind stabili
rea si aplicarea preturilor și ta
rifelor.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat raportul cu privire la 
aplicarea programului de redu
cere a duratei săptăminii de lu
cru adoptat de Conferința Na
țională a partidului, care se în
scrie in ansamblul măsurilor 
stabilite de partid pentru ridi
carea nivelului de trai, mate
rial și spiritual, al întregului 
popor. Potrivit eșalonării a- 
probate de conducerea partidu
lui, de la 1 ianuarie 1978, în- 
tr-un număr de întreprinderi a 
început aplicarea Programului 
de reducere a săptăminii de lu
cru.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că trecerea ia sâptămi- 
na redusă de lucru s-a făcut 
asigurindu-se toate condițiile 
pentru buna desfășurare a pro
ducției, pentru indeplinirea in
tegrală a iuturor indicatorilor 
planului de stat ; această măsu
ră a determinat o puternică e- 
mulație in muncă, un și mai 
mare avini in activitatea colec
tivelor respective, expresie a re
cunoștinței pentru grija parti
dului și statului fată de viata 
oamenilor muncii, a hotăririi de 
a face totul pentru indeplinirea 
și depășirea programului parti
dului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te pe pămintul României.

Comitetul Politic Executiv a 
studiat și aprobat propunerile 
ministerelor și organelor cen
trale in legătură cu extinderea 
aplicării reducerii duratei săp- 
tămînii de lucru in anul 1978. 
La elaborarea acestor propuneri 
s-a acordat prioritate ramurilor 
si sectoarelor in care lucrează 
un număr însemnat de femei, 
precum și celor cu condiții mai 
grele de muncă. Astfel, in acest 
an, vor beneficia de săptămina 
de lucru redusă, de la 48 de 
ore Ia 46 de ore, peste 1 370 000 
de oameni ai muncii care lu
crează in unități productive ale 
industriilor ușoară, extractivă, 
metalurgică, constructoare de 
mașini, chimică, economiei fo
restiere și materialelor de con
strucții, agriculturii și industriei 

zionării tehnico-materiale și 
controlului gospodăririi fonduri
lor fixe, precum și numirea sa 
ca reprezentant permanent al 
României în C.A.E.R.

12. Eliberarea tovarășului Emil 
Drăgănescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., din funcția de viceprim- 
ministru al guvernului și trece
rea sa ca președinte al Consi
liului Național pentru Educație 
Fizică și Sport și ministru al 
sportului.

13. Eliberarea tovarășului Mi
hai Marinescu din funcțiile de 
viceprim-ministru al guvernului 
și președinte al C.S.P. și trece
rea sa intr-o altă funcție pe 
linie de stat.

In încheierea ședinței de lu
cru a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că măsu
rile adoptate vor duce la spo
rirea eficienței muncii organelor 
de partid și de stat și perfec
ționarea întregii activități de 
conducere a vieții economice și 

alimentare, energiei electri
ce, transporturilor și tele
comunicațiilor, construcțiilor in
dustriale, comerțului interior. 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, UCECOM, CENTRO- 
COOP, ponderea personalului 
muncitor cuprins in aplicarea 
reducerii duratei săptăminii de 
lucru reprezentînd circa 20 la 
sută, corespunzător limitelor 
stabilite de Conferința Naționa
lă a partidului pentru anul 1978.

Comitetul Politic Executiv îșl 
manifestă convingerea că orga
nele și organizațiile de partid, 
de sindicat si U.T.C., conduce
rile ministerelor, centralelor șl 
întreprinderilor, colectivele de 
oameni ai muncii vor acționa 
în continuare cu cel mai inalt 
șimt de răspundere pentru ca 
aplicarea programului de redu
cere a săptăminii de lucru nU 
numai să nu afecteze cu nimic 
realizarea ritmică a sarcinilor 
de producție, dar să ducă la ob
ținerea unor succese si mai im
portante in indeplinirea planu
lui la toți indicatorii

In cursul ședinței. Comitetul 
Politie Executiv a dezbătut și 
aprobat Proiectul legii privind 
asigurarea sănătății populațieL 
Acest act normativ stabilește 
cadrul juridic unitar pentru 
perfecționarea continuă a acti
vității în acest domeniu de cea 
mai mare importanță pentru so
cietatea noastră, pentru întări
rea răspunderii ce revine or
ganelor, unităților și personalu
lui sanitar în îndeplinirea În
datoririlor ce le revin. Proiec- 
sul de lege pune un accent 
deosebit pe creșterea natalității, 
îmbunătățirea ocrotirii mamei, 
copilului și tineretului, lărgirea 
și intensificarea acțiunilor me
dicale preventive, întărirea igie
nei publice și sporirea gradului 
de cultură sanitară a maselor, 
dezvoltarea ascendentă și echi
librată a rețelei sanitare, sa
tisfacerea la un nivel mai inalt 
a cerințelor de viată ale popu
lației, prelungirea duratei vieții 
active a omului. Prin prevede
rile sale. Proiectul de lege re
flectă umanismul profund ce ca
racterizează întreaga politieă a 
partidului și statului, grija pen
tru starea de sănătate a între
gului popor, menținerea vigorii 
și tinereții națiunii noastre so
cialiste. După ce va fi îmbu
nătățit corespunzător indicațiilor 
Comitetului Politic Executiv, 
Proiectul de lege urmează să 
fie supus dezbaterii publice și 
adoptării Marii Adunări Națio
nale.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat, de aseme
nea, proiectul de decret privind 
constituirea, la Ministerul Mun
cii, a Consiliului Asigurărilor 
Sociale șl Pensiilor. Consiliul 
are menirea de a asigura o mai 
bună coordonare a activității de 
asigurări sociale și pensii, in 
toate sectoarele, aplicarea uni
tară a legislației în acest do
meniu, îndrumarea unor studii 
și analize de specialitate. In 
componența sa vor intra repre
zentanții sectoarelor . care au 
organe proprii de asigurări so
ciale și pensii, ai unor ministere 
și ai altor organe centrale de 
stat și obștești, ai personalului 
muncitor din întreprinderi, co
operative agricole de producție, 
cooperative meșteșugărești.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat, de aseme

sociale din patria noastră, vor 
avea ca efect obținerea de re
zultate lot mai bune în realiza
rea prevederilor planului cinci
nal, în îndeplinirea istoricelor 
hotărâri ale Congresului al XI-lea 
și Conferinței Naționale ale 
Partidului Comunist Român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
i-a felicitat călduros pe tovarășii 
noi aleși in Comitetul Politic 
Executiv și în Secretariatul Co
mitetului Central al partidului, 
precum și în conducerea guver
nului, pe toți cei însărcinați cu 
munci de conducere în diferite 
sectoare de activitate, urindu-le 
succes în activitatea consacrată 
înfăptuirii politicii partidului, a 
hotăririlor Comitetului Central, 
in spiritul muncii și conducerii 
colective, dezvoltării spiritului 
de răspundere și de inițiativă, în 
efortul pentru traducerea în via
tă a mărețului Program adoptat 
de Congresul al XI-lea de edi
ficare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate si înain
tare a României spre comu
nism.

nea, proiectul de hotărire a 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român cu privire 
la activitatea de rezolvare a 
propunerilor, sesizărilor, recla- 
mațiilor și cererilor oamenilor 
muncit Prin acest document se 
stabilește că întreaga activitate 
de examinare și rezolvare a 
propunerilor, scrisorilor, recla- 
mațiilor și cererilor oamenilor 
muncii se va desfășura sub con
ducerea nemijlocită a organe
lor și organizațiilor de partid. 
Sint fixate obligațiile organelor 
de partid, de stat, organizațiilor 
de masă și obștești, unităților e- 
conomice și social-culturale pen
tru asigurarea desfășurării a- 
cestei importante activități în 
condițiile cele mai bune, terme
nele de examinare și rezolvare 
a propunerilor, sesizărilor, re- 
clamațiilor și cererilor oameni
lor muncii, atribuțiile și răs
punderile cadrelor de conducere 
din unitățile economico-sociale 
și ale organelor și organizațiilor 
de partid, de stat și obștești. 
Proiectul de hotărire stabilește 
sarcina dezbaterii problemelor 
ridicate de oamenii muncii in 
scrisori, sesizări și audiențe in 
cadrul democratic pe care îl a- 
sigură organele colective de 
conducere ale unităților econo
mice și sociale, adunările gene
rale ale organizațiilor de partid, 
adunările generale ale oameni
lor muncii, adunările cu cetă
țenii organizate de consiliile 
populare.

In continuarea lucrărilor. Co
mitetul Politie Executiv a exa
minat și aprobat propunerile cu 
privire la organizarea finalelor 
pe țară ale competiției sportive 
naționale „Daciada", amplă ma
nifestare a sportului româ
nesc, organizată din inițiativa 
secretarului general al partidu
lui, la care, in prima fază, a 
participat aproape un sfert din 
populația țării — tineri, copii, 
oameni ai muncii.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat propunerile privind or
ganizarea etapelor interjudețene 
și finalelor pe țară. In înche
ierea întrecerilor sportive de 
masă și de performanță, în a 
doua jumătate a lunii august, 
în București vor avea loc largi 
manifestări sportive cu partici
parea ciștigătorilor etapelor in
terjudețene și finalelor pe țară.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat propunerile cu privire 
la organizarea, intre 29 și 31 
martie, la București, a Confe
rinței pe țară a președinților 
consiliilor populare, precum și 
ținerea conferințelor pe județe 
ale deputaților consiliilor popu
lare, municipale, orășenești și 
comunale.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărât completarea Biroului 
Permanent al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. 
cu președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, ministrul 
finanțelor și ministrul aprovizio
nării tehnico-materiale și gospo
dăririi fondurilor fixe. Au fost 
adoptate și alte măsuri privind 
probleme organizatorice și de 
cadre.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărât convocarea plenarei Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român in ziua de 23 
martie a.c.

Comitetul Politie Executiv a 
rezolvat, de asemenea, probleme 
curente ale activității de partid 
și de stat.

SPORTIVI ROMÂNI 
ÎN ÎNTRECERI 
PESTE HOTARE
A DOUA VICTORIE 

A TINERILOR HOCHEIȘTI
La Sofia s-a disputat cel 

de-al doilea meci de hochei din
tre selecționatele de juniori ale 
României și Bulgariei. Tinerii 
hocheiști români au terminai 
din nou învingători, de data 
aceasta cu scorul de 9—2 (1—0, 
4-1, 4-1).

JUDOKA A. SZABO 
ÎNVINGĂTOR LA SOFIA
A luat sfîrșit concursul de 

judo de la Sofia, la care au 
participat sportivi din 9 țâri î 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Grecia, Iugoslavia, Polonia, 
România, Ungaria, U.R.S.S. și 
Bulgaria. Un remarcabil succes 
a obținut sportivul român Ar
pad Szabo, clasat pe primul loc 
la categoria 60 kg, care l-a în
vins în finală pe Navlikenov 
(U.R.S.S.). De remarcat că in 
semifinală, Arpad Szabo l-a în
trecut pe campionul european 
Gritza (R. D. Germană). La a- 
ceeași categorie, locul trei a 
fost ocupat de Gheorghe Bortoș. 
Tot pe locul trei s-au clasat 
judoka români Nicolae Vlad 
(categoria 65 kg), Mircea Fră- 
țică (78 kg), Deszo Udvari (95 
kg) și Radu Daniel (,,open“).

DUBLU SUCCES 
AL JUNIOARELOR 

NOASTRE LA TENIS 
DE MASA

O reprezentativă feminină da 
tenis de masă alcătuită din Ma
ria Păun, Crinela Sava șl Lo
rena Mihai (antrenor — Emil 
Procopeț) a participat la tradi
ționalul concurs internațional 
de junioare „Cupa 8 Martie", 
organizat la Ruse de federația 
bulgară de specialitate.

într-o companie valoroasă — 
Cehoslovacia (2 formații), Un
garia, Polonia, R. D, Germană 
și Bulgaria — fetele noastre an 
obținut un frumos succes, ciști- 
gînd locurile I in probele do 
simplu (Maria Păun, după o 
finală românească, aplaudată la 
„scenă deschisă", cu Crinela 
Sava), dublu (Maria Păun șl 
Crinela Sava) și locul II la e- 
chipe.

IN „CUPA EUROPEI" 
LA TENIS (juniori)

Tinerii noștri tenismani au 
obținut un rezultat remarcabil 
în etapa de zonă a Cupei Eu
ropei pe teren acoperit pentru 
juniori (17—13 ani). în grupa 
de la Viena, echipa României 
(antrenor: Gh. Boaghe) a în
trecut în semifinale Austria cu 
4—1, iar în finală Cehoslovacia 
cu 5—0 (Segărceanu — Pitra 
6—2, 6—4 ; Stănescu — Pohl 
6—4, 6—4 ; Niculescu — Kr.e- 
zek 5—4, 6—2 ; Mancaș — Bog- 
nar 6—1, 6—4 ; Mancaș, Segăr
ceanu — Knezek, Pohl 5—7, 
6—4, 6—4). Reprezentativa țării 
noastre s-a calificat pentru tur- ; 
neul final, care se va disputa 
în Italia, între 16 și 19 martie.’j 
La fete, în grupa de la Bo-.j 
logna, echipa României a ocu- j 
pat locul trei : 4—1 cu Franța ’ 
șl 1—4 cu Austria. i

telex
ATLETISM * La Varșovia, Wla-, 

dislaw Kozakiewlcz a obținut în i 
proba de săritură cu prăjina 5,5» 
m.

BOX • La Solia a luat sflrșit , 
turneul pentru „Cupa Strandja- ț 
ta". lată învingătorii tn ordinea 
categoriilor : Hernandez (Cuba); 
ifesov (Bulgaria) ; Horta (Cuba) j j 
Andrejkovskl (Bulgaria); Atana
sov (Bulgaria); Tușev (Bulgaria); 
Jankov (Bulgaria) ; Iliev (Bulga
ria) ; Anghelov (Bulgaria) : Sorta 
(Cuba) ; Stevenson (Cuba).

FOTBAL • Titlul de campioană 
a Braziliei a fost cucerit de F.O. 
Sao Paulo, care în finala campio
natului, disputată la Bello Hori
zonte, a dispus cu 3—2 de Atle
tico Mlneiro, după prelungiri și 
loviturile de la 11 m • La Accra 
în turneul final al „Cupei Africii': 
Ghana — Zambia 2—1 (1—1)

SCHI • In „Cupa Mondială- la 
Stratton Mountain (S.U.A.), proba 
de slalom special (f) a reveni* 
sportivei Perrine Pelen (Franța), 
secundată de coechipiera sa Fa- 
bienne Serrat. Situată pe locul 
trei, Hannl Wenzel continuă să 
conducă In clasamentul general 
cu 154 p, urmată de Lise—Marie 
Morerod (Elveția) — 135 p. si 
Annemarie Prdll—Moser (Aus
tria) — 126 p. • Pe ptrtia de la 
Waterville Valley, in ..Cupa 
Mondială'. slalomul uriaș (m) a 
fost ciștigat de Andreas Wenzel.

SCRIMA • „Trofeul Martini' 
disputat la Londra a fost ciști
gat de francezul Phillippe Boisse. 
care l-a învins în finală cu 10—* 
pe campior.ul.olimpie Alex Pusch 
(R.F. Germania).
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