
ȘEDINȚA COMITETULUI 
POLITIC EXECUTIV 

AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușeseu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, marți 11 martie, a avut 
too ședința Comitetului Politlo 
Executiv al C.C. al P.C.B.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat rezultatele alegerilor 
de deputați în Marea Adunare 
Națională și în consiliile popu
lare și a apreciat că ele repre
zintă o expresie elocventă a a- 
deziunii depline a întregului 
nostru popor la politica internă 
și externă a partidului și statu
lui. la hotăririle Congresului al 
Xll-lea al P.C.R., care consti
tuie programul cu care Frontul 
Democrației și Unității Socialis
te s-a prezentat în alegeri. Vo
tul dat candidaților Frontului 
Democrației și Unității Socialis
te ea și larga dezbatere demo
cratică desfășurată in întreaga 
țară în perioada campaniei c- 
lectorale au relevat, totodată, 
hotărirea fermă a clasei mun
citoare, țărănimii și intelectua
lității, a tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționa
litate, de a acționa cu toată 
energia și elanul revoluționar 
pentru îndeplinirea planului pe 
acest an și al întregului cinci
nal, pentru pregătirea temeini
că și realizarea mărețelor obiec
tive ale cincinalului viitor, care 
va marca un nou și important 
pas înainte pe calea progresu
lui și bunăstării, o etapă nouă, 
superioară, în edificarea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate in România.

Comitetul Politic Executiv a- 
dresează cele mai calde mulțu
miri milioanelor de oameni al 
muncii din patria noastră care 
și-au dat votul candidaților 
F.D.U.S. și, totodată, felicită pe 
noii deputați în Marea Aduna
re Națională și in consiliile 
populare, urîndu-le deplin suc
ces în îndeplinirea îndatoririlor 
de mare răspundere ce le revin 
in fața alegătorilor, a întregu
lui nostru popor.
. Raportul asupra desfășurării 

și rezultatelor alegerilor de la 9 
martie va fi supus Plenarei 
C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat rapoarte privind situa
ția utilizării mașinilor, utila
jelor și instalațiilor din indus
trie, construcții și transporturi, 
îndeplinirea consumurilor nor
mate de materii prime, mate
riale, combustibili, energie e- 
lectrlcă și a normativelor de 
valorificare, îndeplinirea planu
lui de cercetare științifică, dez
voltare tehnologică și introdu
cere a progresului tehnic in e- 
conomia națională in anul 1979.

S-a apreciat că în cursul a- 
nului trecut, pe baza indica
țiilor conducerii de partid, au 
sporit preocupările pentru mal 
buna încărcare și folosire a po
tențialului tehnic din dotarea 
unităților și utilizarea eficientă

ȘEDINȚA
CONSILIULUI DE STAT
In după-amiaza zilei de 11 

martie a.c., a avut loc ședința 
Consiliului de Stat, prezidată 
de tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
președintele Republicii Socia
liste România.

Consiliul de Stat a ascultat 
Raportul cu privire la rezul
tatele alegerilor generale de 
deputați în consiliile populare 
județene, al municipiului Bucu
rești, ale sectoarelor municipiu- 

-lui București, municipale, oră
șenești și comunale și, în te
meiul articolului 94 din Legea 
electorală a Republicii Socia
liste România, a hotărît ca re
zultatele centralizate ale ale
gerilor să fie date publicității.

Tn cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, președinte
le Republicii Socialiste România 
a exprimat, în numele condu
cerii partidului, al Consiliului 
Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, satis
facția pentru rezultatele alege
rilor de deputați în Marea A- 
dunare Națională și în consi
liile populare și a adresat mul
țumiri tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționa
litate, întregului popor pentru 
încrederea manifestată în Pro
gramul Partidului Comunist Ro
mân, al_ Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, pentru 
votul dat candidaților F.D.U.S. 

a mașinilor șl utilajelor, s-a 
asigurat o folosire mai eficientă 
a materiilor prime și a celor
lalte resurse economice, s-au 
obținut succese de seamă in 
dezvoltarea cercetării științifice 
și introducerea în toate dome
niile economiei naționale a cu
ceririlor revoluției tehnico-ști- 
ințifice.

Totodată, Comitetul Politic 
Executiv a criticat faptul că o 
parte din mașinile-unelte de 
bază, utilajele și instalațiile in
dustriei nu au fost solicitate la 
întreaga capacitate și a cerut 
tuturor factorilor de răspun
dere să acționeze neintirziat 
pentru înlăturarea cauzelor a- 
cestor stări de lucruri, pentru 
lichidarea întreruperilor în 
funcționarea instalațiilor, și 
buna întreținere și exploatare 
a . acestora. Comitetul Politie 
Executiv a criticat, de aseme
nea, depășirea consumurilor 
normate de materii prime, ma
teriale, combustibili și energie 
electrică, îndeosebi de către 
Ministerul Industriei Metalur
gice, Ministerul Energiei Elec
trice și Ministerul Industriei 
Chimice și a indicat ministe
relor, centralelor, întreprin
derilor să acționeze cu 
fermitate pentru stabilirea și 
generalizarea soluțiilor care 
să asigure economisirea resur
selor materiale pe ansamblul 
economiei naționale. Un accent 
deosebit trebuie pus pe perfec
tionarea tehnologiilor de fa
bricație, intensificarea activită
ții de tipizare și standardizare, 
extinderea introducerii înlocui
torilor realizați în țară, recupe
rarea și utilizarea integrală a 
resurselor materiale refolosibile.

Comitetul Politic Executiv, 
apreciind rezultatele obținute 
in domeniul cercetării științi
fice, a cerut Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnolo
gie. ministerelor și centralelor 
industriale să ia măsuri ca, 
prîntr-o mai bună colaborare 
și cooperare, să asigure gene
ralizarea rezultatelor cercetării 
științifice și tehnice în toate 
ramurile și unitățile economi
ce, soluționarea tuturor pro
blemelor arzătoare puse de 
ridicarea economiei naționale 
pe o nouă treaptă calitativă.

A fost discutat, de aseme
nea, un raport cu privire la 
activitatea desfășurată de Co
misia centrală și comisiile ju
dețene pentru îndrumarea și 
controlul unitar al aplicării 
Legii privind controlul prove
nienței unor bunuri ale per
soanelor fizice care nu au fost 
dobindite in mod licit. Comi
tetul Politie Executiv a indi
cat să se acționeze în conti
nuare cu răspundere și fermi
tate pentru aplicarea strictă a 
legii, a hotărîrilor și Indica

(Continuare în pag. 2-3)

și alegerea lor ca deputați in 
Marea Adunare Națională șl 
în consiliile populare.

Totodată, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, președintele Repu
blicii Socialiste România, a a- 
dresat felicitări tuturor deputa- 
ților aleși în Marea Adunare 
Națională și în consiliile popu
lare, le-a urat succes în activi
tatea lor, exprimînd convinge
rea că fiecare va acționa ast
fel îneît să demonstreze că 
încrederea acordată de masele 
populare — expresie a depli
nei încrederi în Programul 
Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste — va fi înțeleasă 
ca o obligație de a munci mai 
bine, de a acționa în vederea 
bunei gospodăriri a localități
lor, pentru traducerea în viață 
a hotărîrilor adoptate de Con
gresul al Xll-lea al Partidului 
Comunist Român, înfăptuirea 
politicii generale a partidului 
și statului, pentru bunăstarea 
și fericirea întregului popor.

în încheierea ședinței, tovară
șul Nicolae Ceaușeseu a ex
primat membrilor Consiliului 
de Stat — aflat în ultima șe
dință înaintea constituirii Ma
rii Adunări Naționale — cal
de mulțumiri pentru munca 
desfășurată și le-a. urat succes 
in activitatea viitoare.

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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Strălucita victorie în alegeri

a Frontului Democrației și Unității Socialiste

VOTUL UNITÂIII POPORULUI ÎN JURUL PARTIDULUI, 
Ai ÎNCREDERII ÎN VIITORUL LUMINOS AL PATRIEI
Alegerile de la 9 martie au constituit o 

adevărată sărbătoare a întregii națiuni, o 
expresie elocventă a profundului democra

tism socialist caracteristic vieții noastre sociale, 
o manifestare a înaltei responsabilități civice, 
patriotice a tuturor cetățenilor patriei - români, 
maghiari, germani și de alte naționalități. Am 
desprins aceste concluzii din tot ceea ce am 
văzut in ziua alegerilor, le-am simțit fiecare din
tre noi, din propria noastră experiență de ce
tățeni cu drept de vot, cind ne-am prezentat in 
fața urnelor. In discuțiile cu tinerii alegători 
care-și exercitau pentru prima dată acest sacru 
drept constituțional fundamental, ca și în repor
tajele din presă sau transmise de radio-televi- 
ziune s-a amintit adesea despre emoțiile firești 
pe care le simțeau tinerii chemați să voteze pri
ma dată in viață. Dar cine oare, indiferent de 
vîrstă, nu a simțit emoțiile unui asemenea act 
de înaftă responsabilitate, legat direct de parti
ciparea la conducerea treburilor țării, hotărind 
dezvoltarea ei in viitoarea legislatură.

Rezultatele comunicate ieri de Comisia Elec
torală Centrală privind alegerile de deputați in 
Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste 
România dovedesc fără putință de tăgadă, așa 
cum era de așteptat, maturitatea politică a po
porul» român, care, stăpin pe destinele sale, în
țelege și știe sâ-și croiască viața așa cum o do
rește.

O deosebită satisfacție, împlinirea dorinței fie
cărui cetățean al țării, a produs-o faptul că in 
circumscripția electorală nr. 1 „23 August* din 
Capitală, unde a candidat pentru Marea Adu
nare Națională tovarășul Nicolae Ceaușeseu, toți 
alegătorii înscriși pe listele electorale s-au pre
zentat la secțiile de votare, neîrwegistrindu-se 
nici un vot împotrivă și nefiind nici un vot anu
lat După cum, pentru tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu au votat toți cetățenii Republicii So
cialiste România aflați in afara granițelor țârii, 
în misiune permanentă sau temporară. Toți cei

Astăzi, etapa a 22-a din Divizia A de fotbal CLASAMENTUL

DINAMO-F.C. ARGEȘ, SAU OBLIGAȚIILE 
UNUI FRUMOS PRECEDENT

• C. S. Tîrgoviște - Jiul, două echipe „aspre" : va rezulta o 
partidă „aspră* ? ® Pe Bega, politehnicienii față in față 
O Derbyul Nordului, un meci.- dezechilibrat ? 0 Liderul, in 
premieră la Slatina 0 „Șepcile roșii* încearcă să prindă colacul 
de salvare, la Tg. Mureș... 0 —Ca și Gloria Buzău,- la Bacău 
0 După „4 puncte din 4*, acasă, Sportul studențesc merge la 
Craiova 0 Va reedita F.C.M. Galați victoria (netă) din 

„optimile* Cupei î

1. STEAUA 21 11 7 3 47-23 29
2. Univ. Craiova 21 12 4 5 46-20 M
3. F.C. Argeș 21 11 4 6 31-22 20
4. Dinamo 21 10 5 6 35-22 25
5. F.C. Baia Mare 21 11 2 8 35-28 24
6. Chimia Rm. VI. 21 10 3 8 27-2*4 23
7. Jiul 21 10 3 3 17-23 23
8. Sportul stud. 21 10 2 9 23-20 22
9. A.S.A. Tg. M. 21 9 4 8 24-27 22

10. S.C. Bacău 21 7 8 6 28-31 22
11. F.C.M. Galați 21 7 7 7 31-38 21
12. „Poli" Timiș. 21 S 2 11 28-30 11
13. Pol it. lași 21 8 2 11 25-30 18
14. C.S. Tirgoviște 21 7 4 10 22-33 18
15. F.C. Olt 21 7 3 11 27-36 17
16. „U- Cj.-Nap. 21 7 2 12 21-27 18
17. Olimpia S. M. 21 4 7 10 19-34 15
13. Glpria Buzău 21 4 3 14 15-33 11

FINALELE CAMPIONATELOR 
NAȚIONALE DE JUDO
Vineri și sîmbătă, de la 

orele 9 și 16, se desfășoară, 
in sala Progresul din Capi
tală, finalele campionatelor 
republicane individuale de 
judo ale seniorilor. Participă 
cîștigătorii etapelor de zonă 
și sportivii din lotul olimpic.

De astăzi, la Poiana Brașov

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SCHI ALPIN
Începînd de azi, pe pîrtiile 

din Postăvar se vor desfășura 
campionatele naționale de schi 
alpin pentru seniori și senioare, 
întrecerile se anunță atractive, 
atît la fete, cit și la băieți, 
unde un grup de 5—6 schiori 
și-au anunțat candidatura la 
cîștigarea titlurilor de campioni.

La slalom special au șanse 
Ion Cavașl, Alin Năstase, A-

72 221 de alegători și-au dat votul pentru to
varășul Nicolae Ceaușeseu, secretarul general ai 
partidului, președintele Republicii Socialiste 
România, exprimînd nu numai propria lor voință, 
ci făcîndu-se în același timp mesagerii voinței 
întregii noastre națiuni.

Expresie vie a sentimentelor de caldă dragoste 
și aleasă prețuire, de profundă recunoștință și 
nemărginită încredere față de secretarul generai 
al partidului, impresionanta unanimitate a votu
rilor reprezintă o nouă și puternică dovadă a 
unității de neclintit a poporului in jurul partidu
lui, totala sa adeziune la Programul de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism, la înțeleap
tă politică internă și internațională promovată cu 
consecvență și clarviziune de partidul și statul 
nostru, exprimînd cele mai fierbinți aspirații ale 
națiunii noastre socialiste.

Votul unanim acordat tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu la 9 martie este o nouă și strălucită 
confirmare a sentimentelor de nețărmurit atașa
ment și inalt respect pentru conducătorul muM 
stimat și iubit al partidului și statului nostru. Toți 
cetățenii țării și-au exprimat astfel convingerea 
că, prin alegerea celui mai iubit fiu al poporului 
in forul legislativ suprem ai țării, România so
cialistă va urca viguros și neabătut pe noi $1 
mărețe culmi de progres și civilizație, de fericire 
și prosperitate, pe drumul luminos trasat de isto
ricele hotăriri adoptate de Congresul al Xll-lea 
al Partidului Comunist Român.

Sportivii, antrenorii și tehnicienii, întregul ac
tiv al mișcării noastre sportive iși exprimă marea 
bucurie și satisfacție față de rezultatele alege
rilor de la 9 martie. Ei sint hotăriți să-și întă
rească votul acordat candidaților Frontului De
mocrației și Unității Socialiste prin noi și spo
rite eforturi in muncă și la învățătură, prin noi 
rezultate valoroase in marile întreceri sportive 
interne și internaționale.

PROGRAMUL MECIURILOR

(stadionul Dinamo, meci televizat)

Tirgoviște : CLUBUL SPORTIV - JIUL
Timișoara : POLITEHNICA - POLITEHNICA IAȘI
Baia Mare : FOTBAL CLUB - OLIMPIA SATU MARE
Slatina : F.C. OLT - STEAUA
Tg. Mureș : A.S.A. - „U* CLUJ-NAPOCA
București : DINAMO - F.C. ARGEȘ

Toate meciurile vor începe la ora 15,30

Bacău : SPORT CLUB - GLORIA BUZĂU
Craiova : UNIVERSITATEA - SPORTUL STUDENȚESC
Galați : F.C.M. - CHIMIA RM. VÎLCEA

4
lexandru Manta, Gheorghe 
Vulpe, Vili Podaru, Dan Fră- 
țilă ; la slalom uriaș cam tot 
ei, în timp ce la coborire mal 
pot candida la primele locuri 
Nicolae Barbu și Ion Bobiț. La 
fete, întrecerile de slalom spe
cial și uriaș au ca favorită 
principală pe Daniela Uncrop, 
secondată de Erica Codrescu, 
Maria Balazs, Csilla Petres,

Mariana Axinte. La coborire, 
oricare dintre ele poate cîștlga.

Dar, iată programul compe
tiției : miercuri — slalom spe
cial (două manșe) ; joi — pri
ma manșă a slalomului uriaș ; 
vineri — manșa a doua de 
slalom uriaș ; sîmbătă — cobo- 
rîrea, pe Pîrtia Lupului. în fie
care zi vor avea loc antrena
mente controlate de coborire.
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EXECUTIV * DE LA A AVEA ȘANSE
I Șl PiNĂ LA CUCERIR
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(Urmare din pag. 1) 

țiilor conducerii partidului și 
statului referitoare la respec
tarea legalității, a principiilor 
eticii și echității socialiste să 
fie desfășurată o activitate 
susținută de prevenire a do- 
bindirii de bunuri prin alte 
mijloace decît cele legale.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat raportul
privind desfășurarea Festiva
lului național ai educației și 
culturii socialiste „Cîntarea Ro
mâniei" in perioada 1977—1979. 
Inițiat și organizat sub directa 
și permanenta îndrumare a 

........... personal 
Nicolae 
asigură 
maselor 

, dezvol

conducerii partidului, 
a tovarășului 
Ceaușescu, festivalul 
participarea largă a 
de oameni ai muncii la
tarea culturii noi socialiste, Ia 
Îmbogățirea vieții spirituale din 
patria noastră. Comitetul Poli
tic Executiv a adoptat unele 
măsuri de îmbunătățire a re
gulamentului — cadru al Festi
valului național „Cintarea Ro
mâniei”, care, în lumina hotă- 
rîrilor Congresului al Xll-Iea 
al partidului, a indicațiilor se
cretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vor asigura sporirea contribu
ției festivalului la ridicarea 
nivelului de pregătire politică 
și cunoaștere al maselor, la e- 
ducația socialistă a întregului 
popor. S-a indicat să se depună 
eforturi sporite pentru impri
marea unui caracter permanent 
Întregii activități cultural-ar- 
Ustlce și politice de masă, pen
tru organizarea consecventă a 
unor manifestări artistice în 
rețeaua așezămintelor culturale 
destinate masei largi a cetățe
nilor și în special tineretului, 
asigurindu-se, sistematic, |n 
zilele de simbătă șl duminică, 
programe culturale urmate de 
dans, care să permită petre
cerea plăcută și utilă de către 
tineri a timpului liber.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat un raport privind ac
tivitatea de rezolvare a propu
nerilor, sesizărilor, reclamațî- 
nor și cererilor oamenilor 
muncii adresate conducerii par
tidului, organelor de partid șl 
de stat, organizațiilor de masă 
și obștești în cutsuI anului 
1979. Prin mii și mii de scri- 
■ori, oamenii muncii și-au ex
primat deplina adeziune față 
de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, 
satisfacția deosebită în legătu
ră cu realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in înalta 
funcție de secretar general al 
partidului. In același timp, 
s-au făcut numeroase propu
neri și observații pentru lichi
darea unor stări de lucruri ne
gative și îmbunătățirea activi
tății in toate domeniile vieții 
economico-sociale. Comitetul 
Politic Executiv a indicat mă
suri pentru ca activitatea eu 
scrisorile și audiențele să con
tribuie în tot mai mare măsu
ră la soluționarea problemelor 
construcției socialiste, la Întă
rirea legăturilor partidului și 
statului cu cetățenii patriei, Ia 
creșterea participării maselor 
Ia conducerea societății. Ia dez
voltarea și adincirca democra
ției socialiste.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat raportul cu privire la 
efectivul, compoziția și struc
tura organizatorică a partidu
lui, la data de 31 decembrie 
1979. La această dată, Partidul 
Comunist Român cuprindea in 
rindurile sale 2 960 917 membri, 
eu 118 853 mai mulți decît la 
afîrșitul anului 1978, această 
creștere reflectind uriașa au
toritate de care se bucură par
tidul in rindul tuturor catego
riilor sociale, adeziunea depli
nă a Întregului nostru popor 
la politica internă gd externă a 

Partidului Comunist Român, 
unitatea indisolubilă a tuturor 
celor ce muncesc, fără deose
bire de naționalitate, în jurul 
partidului, al conducerii șale, 
al secretarului general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Comitetul Politic Executiv a- 
preciază că, în concordanță cu 
indicațiile cuprinse în Raportul 
prezentat Congresului al XII- 
lea de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, toate organele și 
organizațiile de partid vor tre
bui să-și sporească preocuparea 
pentru calitățile politice, mo
rale și profesionale ale celor 
nou primiți în partid, acordînd 
titlul de comunist celor care 
dovedesc că știu să lupte pen
tru înfăptuirea politicii parti
dului, manifestă spirit revolu
ționar in Întreaga lor activita
te, reprezintă un înalt exem
plu de dăruire și devotament 
pentru cauza partidului, a so
cialismului, a propășirii Ro
mâniei.

★
In cadrul ședinței, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a pre
zentat o informare cu privire 
la vizita de prietenie pe care 
a efectuat-o, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în 
Bulgaria, in perioada 13—14 fe
bruarie 1980, Ia invitația tova
rășului Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulga
ria.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat întru totul și a dat o 
înaltă apreciere rezultatelor 
rodnice ale noului dialog la ni
vel înalt româno-bnlgar. Con
vorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu șl Todor 
Jivkov, desfășurate intr-o at
mosferă cordială, de prietenie 
și înțelegere reciprocă, care 
caracterizează relațiile dintre 
țările, partidele și popoarele 
noastre, manifestațiile de dra
goste și înaltă stimă eu care 
oamenii muncii din țara veci
nă și. prietenă au înconjurat 
pe solii poporului României so
cialiste, au pus în evidență 
trăinicia și profunzimea rapor
turilor tradiționale romano- 
bulgare, care în anii socialis
mului au cunoscut o continuă 
extindere și diversificare. Con
vorbirile au reliefat satisfacția 
pentru realizarea cu succes a 
sarcinilor trasate de conducă
torii celor două țări și partide 
în cadrul intilnirilor preceden
te, privind intensificarea cola
borării multilaterale in dome
nii importante — construcția de 
mașini, chimia, metalurgia, e- 
lectronica, energetica, agricul
tura, cercetările tehnico-științi- 
fice, știința și invățămintul, 
pregătirea cadrelor, activitatea 
eultural-artistică. Comitetul 
Politic Executiv și-a exprimat 
deplina satisfacție față de fap
tul că, în cadrul convorbirilor 
de la Rnse și Voden, tovărășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov au reafirmat hotărirea 
de a se acționa In continuare 
pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări, pe baza 
principiilor marxism-leninismu- 
lui și solidarității internaționa
le, a egalității în drepturi, res
pectului independenței și su
veranității naționale, neameste
cului in treburile interne și 
întrajutorării tovărășești in 
spiritul Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutua
lă, din noiembrie 1970.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat, de asemenea, Impor
tanța deosebită a schimbului 
de păreri dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov privind unele probleme 
actuale importante ale situației 
internaționale și ale mișcării 
comuniste și muncitorești, cu 
care prilej s-a exprimat îngri
jorarea față de agravarea, in 
ultimul timp, a situației inter
naționale, ea urmare a acumu
lării unor probleme nesoluțio

nate la timp, a amestecului 
forțelor imperialiste în trebu
rile interne ale altor state, a 
politicii de forță și amenințare 
cu forța, a accentuării eiirsei 
înarmărilor, ceea ce periclitea
ză tot mai grav securitatea și 
pacea lumii.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat hotărirea exprimată și 
cu acest prilej de România și 
Bulgaria de a milita neabătut 
și în viitor, împreună cu cele
lalte țări socialiste, cu toate 
forțele progresiste, antiimperia- 
liste, iubitoare de pace, pentru 
a se împiedica agravarea situa
ției internaționale și a asigura 
continuarea politicii de destin
dere și colaborare. Dialogul ro- 
mâno-bulgar Ia nivel inalt a 
reliefat necesitatea intensifică
rii acțiunilor pentru pregătirea 
temeinică a reuniunii de la 
Madrid, menită să dea un nou 
impuls înfăptuirii concrete, ea 
un tot unitar, a Actului final 
de la Helsinki, să contribuie 
la continuarea destinderii, la 
dezvoltarea colaborării intre 
toate statele participante, și în
deosebi la adoptarea de mă
suri eficace de dezangajare mi
litară și dezarmare. Așa cum 
s-a subliniat în timpul convor
birilor, o însemnătate deosebită 
ar avea înfăptuirea in viață a 
propunerii statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia pri
vind organizarea unei confe
rințe pentru dezangajare mili
tară și dezarmare în Europa, 
fără de care nu poate exista 
o securitate autentică pe con
tinent și în lume. S-a subli
niat importanța manifestării 
solidarității celor două țări eu 
mișcarea țărilor nealiniate, eu 
popoarele care luptă împotriva 
Imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, a rasis
mului și apartheidului, pentru 
libertate, independență națio
nală și progres social.

Comitetul Politic Executiv a 
evidențiat importanța hotărîrii 
celor doi conducători de partid 
și de stat ai României și Bul
gariei, reafirmată și eu acest 
prilej, de a depune eforturi 
susținute pentru dezvoltarea în 
continuare a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre sta
tele balcanice, pentru transfor
marea Balcanilor intr-o zonă a 
păcii trainice, a bunei vecină
tăți și înțelegerii.

Aprobînd în unanimitate în
țelegerile și concluziile la care 
s-a ajuns cu prilejul vizitei, 
Comitetul Politic Executiv a 
stabilit măsuri pentru dezvol
tarea tot mai intensă a colabo
rării dintre țările, partidele și 
popoarele noastre, în interesul 
accelerării construcției noii o- 
rînduiri in România și Bulga
ria, al cauzei socialismului, pă
cii și colaborării internaționale.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a informat, de asemenea, des
pre vizita oficială pe care a 
efectuat-o tn țara noastră, în
tre 20 și 23 februarie 1980, re
gele Hussein Ibn Talal al Re
gatului Hașemit al Iordaniei.

Comitetul Politic Executiv 
și-a manifestat deplina apro
bare și a dat o deosebită apre
ciere rezultatelor fructuoase ale 
convorbirilor dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și suve
ranul Hussein Ibn Talâl, care 
și-au găsit o pregnantă expre
sie în Declarația comună ro- 
mâno-iordaniană, semnată de 
cei doi șefi de stat la încheie
rea vizitei. A fost relevată în
semnătatea acestui document 
care pune în evidență cu cla
ritate hotărirea ambelor țări 
de a întări conlucrarea, pe plan 
bilateral și internațional, în fo
losul popoarelor noastre, al 
cauzei păcii, destinderii și co
operării între națiuni.

S-a subliniat că actualul dia
log româno-iordanian la nivel 
Înalt, desfășurat intr-o ambian
ță de cordialitate, prietenie și 
stimă reciprocă, a dat noi di
mensiuni și a deschis largi 

perspective bunelor raporturi 
dintre cele două țări.

Comitetul Politic Executiv a 
luat act cu satisfacție că, în 
timpul convorbirilor, au fost 
stabilite căile și mijloacele de 
amplificare in continuare a co
laborării româno-iordaniene. A 
fost evidențiată însemnătatea 
înțelegerilor convenite privind 
creșterea mai dinamică a co
merțului dintre România ți 
Iordania, extinderea sferelor și 
formelor de cooperare econo
mică — în special in domeniile 
petrolului, chimiei, construcții
lor și materialelor de construc
ții — sporirea și diversificarea 
contactelor pe tărimul științei, 
culturii, învățămîntului șî în 
alte sectoare de activitate.

Totodată, Comitetul Pontic 
Executiv a reliefat importanța 
schimbului de opinii între pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
regele Hussein Ibn Talal eu 
privire la evoluția situației in
ternaționale. Cei doi șefi de 
stat, exprimîndu-și îngrijora
rea față de deteriorarea rela
țiilor internaționale și accen
tuarea tensiunii pe plan mon
dial, au subliniat că trebuie in>- 
tensificate eforturile pentru re
luarea și continuarea politicii 
de destindere, întemeiată pe 
respectarea principiilor Inde
pendenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, 
neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc, 
nerecurgeriî la forță și la a- 
menințarea cu forța, precum și 
a dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî destinele în mod li
ber și fără nici un amestec 
din afară.

In cursul convorbirilor, s-a 
considerat că, tn actualele con
diții internaționale, se impune 
cn atît mai mult să se acțio
neze energic pentru reglemen
tarea problemelor litigioase 
dintre state numai pe cale paș
nică, prin tratative. In acest 
cadru, a fost subliniată nece
sitatea realizării unei păci glo
bale în Orientul Mijlociu, care 
să ducă Ia retragerea Israelu
lui din teritoriile arabe ocupa
te tn 1967 și, îndeosebi, la so
luționarea problemei poporu
lui palestinian pe baza dreptu
lui său Ia autodeterminare — 
Inclusiv la constituirea unui 
stat palestinian independent — 
să asigure independența și in
tegritatea teritorială a tuturor 
statelor din zonă. De asemenea, 
a fost relevată atenția deose
bită pe care România și Ior
dania o acordă edificării secu
rității în Europa șî în întreaga 
lume. înfăptuirii dezarmării șî. 
in primul rind, a dezarmării 
nucleare, lichidării subdez
voltării și instaurării unei noi 
ordini economice mondiale, de
mocratizării vieții internațio
nale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
șl regele Hussein Ibn Talal au 
reafirmat voința celor două 
țări de a conlucra tot mai ac
tiv pe arena internațională, 
contribuind, prin eforturi co
mune, la soluționarea construc
tivă a problemelor complexe ce 
confruntă omenirea, la promo
varea politicii de destindere, la 
crearea unui climat de securi
tate. independență și progres 
ale popoarelor, la făurirea n- 
nei lumi a încrederii șl coope
rării egale între națiuni.

Aprobînd în unanimitate do
cumentele și înțelegerile con
venite cu prilejul vizitei, al 
convorbirilor româno—iordanie- 
ne la nivel înalt, Comitetul 
Politic Executiv a stabilit mă
suri corespunzătoare pentru 
transpunerea lor în fapt, pen
tru dezvoltarea tot mai in
tensă a relațiilor dintre Ro
mânia și Iordania, dintre po
poarele celor două țări, în in
teresul și spre binele lor, al 
cauzei păcK. înțelegerii și 
colaborării internaționale.

♦
In continuare. Comitetul Po

litic Executiv a soluționat pro
bleme curente ale activității 
de partid și de stat.
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| SE ARATĂ HOTĂRITĂ S-
In anii ’50 și ’60, clasamen

tele naționale ale diferitelor 
curse de semifond cuprindeau, 
și încă pe poziții fruntașe, nu
mele unui alergător, Ion Puică. 
reprezentant — succesiv — al 
cluburilor bucureștene Con
structorul, Steaua sau Știința. 
A fost campion al țării si re
cordman la diferite probe de 
Ștafetă. La terminarea studiilor 
universitare, tinărul profesor 
de educație fizică s-a dedicat 
profesiei de antrenor de 
atletism. De atunci au trecut, 
iată, cițiva ani buni, timp in 
care antrenorul Puică — intii 
la Iași, apoi la Clubul sportiv 
școlar de atletism din Capitală, 
Si, tn paralel, la clubul Olimpia 
— a dat atletismului nostru o 
întreagă pleiadă de alergători, 
dintre care, indiscutabil, cea 
mai valoroasă este Maricica 
Luca-Puică, soția sa, una din
tre cele mai bune semifondiste 
din întreaga lume.

La această oră, asemenea 
celorlalți mari sportivi ai noș
tri și din lume, Maricica Puică 
se află in plină pregătire pen
tru cel mai important start a! 
carierei sale, cel de la Jocurile 
Olimpice de la Moscova. In le
gătură eu această pregătire, 
i-am solicitat lui Ion Puici in
terviul de față.

— In această iarnă, numele 
Mariricăi Puică n-a apărut încă 
In vreo cronică de actualitate. 
Pe cînd se va produce acest 
eveniment ?

— Spre deosebire de alți a- 
lergători fruntași, de la noi si 
din alte țări, Maricica nu a- 
greează competițiile pe teren a- 
coperit și — deși sintem siguri 
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SIST
că, de exemplu, la campiona
tele europene de la Sindel
fingen ar fi putut obține o mer 
dalie, poate chiar și titlul de 
campioană la 1500 m — in mod 
deliberat nu s-a pregătit și 
nu a participat la concursuri 
in sală. Mai ales in acest an, 
încărcat de responsabilități, 
participarea la competițiile sezo
nului de sală ar fi însemnat a 
dereglare a planului general de 
pregătire pentru Olimpiadă. Și 
in această privință nu vrem să 
riscăm nimic ..

— Bine, dar crosul 7 Pe clnd 
primul start ?

— Curind de tot, cniar zilele 
următoare, Maricica va lua 
startul in sezonul de alergări 
pe teren variat, care nu consti
tuie un scop in sine, ei are me
nirea de a completa pregăti
rea, de a asigura noi elemente 
de forță și rezistență, generale 
și specifice, absolut trebuin
cioase pentru cit mai puține 
secunde la 1500 m șt la 3000 
m, la vară, pe pistă. Aceasta 
nu înseamnă că cele citeva 
concursuri din acest an nu ne 
interesează și că nu ne pre
gătim pentru clasări cit mai 
bune la întrecerile de cros la 
care Maricica. va fi prezentă. 
Este vorba de crosurile inter
naționale de la Velenje (13 
martie) și Belgrad (16 martie), 
de a XXV-a ediție a Crosului 
Balcanic de la Craiova (23 
martie) și de campionatele na
ționale, care vor avea loc tot
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sim&aia și duminica. „MEMORIALUL MIHAI SAVU" LA SPADĂ ECHIPA ROMÂNIEI A PLECAT

Simbătă și duminică, com- 
găexul sportiv bucureștean Ho
rească va fi din bou gazda 
îmi competiții internaționale 
de «crimă. De data aceasta pe 
planșe se vor afla in concurs 
spadasinii, care se vor Întrece 
țn tradiționalul .Memorial Mi
nai Savu", la actuala ediție a- 
HUnțîndU-fi participarea «cri- 
merl din Bulgaria, Cuba, R. D. 
Germană, Polonia, Ungaria, V- 
■tanea Sovietici șl România.

Scrimeril români așteaptă cu 
mult interes acest concurs in
ternațional pe care II apreciază

ca un binevenit prilej de ve
rificare in vederea J.O. de la 
Moscova. Este vorba, in spe
cial, de spadasinii din lot, a- 
dlcă Anton Pongracz, Costică 
Bărăgan, Octavian Zidarn, 14- 
viu Angelescn, Ion Popa, Mihai 
Popa, Rudolf Szabo și Nleo- 
iae Bodoczi.

In prima zi (începind de la 
ora 8,30) se va disputa proba 
individuală — se contează pe 
participarea a circa 70 de spa
dasini — iar duminică, de la 
aceeași oră, va avea loc Între
cerea pe echipe.

Chibul sportiv poete din cadrul Iâeeukii de filologi e-istarie nr. 
1 dk> București organizează o nouă acțiune de selecție a eopSEkv 
teacasțl ie 1PT1 șl 1*72Ș in vederea practicării înotului de per- 
tamanță. Pentru tatarmnpl — teăeSon ZLTO.Sl

LA BALCANIADA DE POLO
Ieri a părăsit Capitala, pie

rind spre Atena, reprezenta
tiva de polo a României care 
va participa la cea de a 12-a 
ediție a Balcaniadei, Au făcut 
deplasarea 12 jucători : Florin 
Slăvei și Dorn Spînu — por
tari, Dinu Popescu, Liviu Ră- 
ducanu, Viorel Rus, Adrian 
Nastasiu, Adrian Schervan, Șer- 
ban Popescu, Dorin Costrăș, 
Ivan Fejer, Radu Mirea și Iile 
Gheorghe, Însoțiți de antreno
rii Paul Niculescu și Iuliu

Capșa. Delegația română este 
condusă de președintele F.R.N., 
Avram Lăptoiu.

După cum sintem informați, 
la ediția din acest an, In a- 
fara selecționatei române zor 
mal fi prezente la turneu re
prezentativele Iugoslaviei, Bul
gariei și Greciei. Programul în
trecerilor arată astfel: vineri 
14 martie : Iugoslavia — Bul
garia și Grecia — România ; 
simbătă 15 martie : România — 
Iugoslavia și Bulgaria — Gre

cia ; d 
Bulgaria 
cia — Ii

PentrțT 
turneul c 
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an Inain 
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cri — ul 
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CAMPIONATE • COMPETIȚII

REZULTATELE DIVIZIEI A 
DE BASCHET

Jocurile de baschet masculin 
desfășurate, Ieri, în cadrul eta
pei a 18-a a Diviziei A s-au în
cheiat cu următoarele rezistate :

Steaua — C.S.U. Galați 129—a 
(59—27).

Rapid — I.C.EJ). 84—71 (45—43).
C.S.U. Brașov — Dinamo Bucu

rești 70—84 G4-4Z).
Universitatea Cluj-Napoca —

C.S.U. Sibiu 98—94 (4ă—53).
Farul Constanța — PoStehnlea 

C.S.Ș. 2 București 85—<7 (O—25).

Returul meciurilor are loc as
tăzi ; tattmrile din Capitală se 
dispută, ta sala Floreasca, ta tfr- 
mătoarea ordine : ora IM: 
Steaua — C.S.U. Galați, ora H ; 
Rapid, — LC.E.D.

căști de protecție de aceeași cu
loare. Arbitrii au primit instruc
țiuni in acest sens. El nu vor 
permite intrarea pe teren ju
cătorilor care nu se supun aces
tei dispoziții.
• La meciurile turneului olim

pic de la Lake Placid a funcțio
nat — după cum am anunțat — 
șl arbitrul român Ștefan Enclu. 
Este prima dată clnd un „cava
ler al fluierului" din țara noastră 
conduce jocuri la o astfel de în
trecere Internațională de mare 
amploare. El a condus, ca arbi
tru secund, cinci jocuri (între ca
re U.R.S.S. — Suedia), bucurîn- 
du-se de frumoase aprecieri.

• In zilele de 17 șl IS martie 
•e vor relua jocurile seriei a II-a 
a Diviziei A. Celor I formații 
participante 11 se va adăuga șl 
Tirnava Odorbel, care v» juca eu 
echipa prevăzută să aibă xl libe
ră ta programul Inițial.

I
I

înaintea etapei a 22-a din Divizia A

CARNET HOCHEISTIC
• In această săptămtaă (joi 13 

șl vineri 14) vor continua Între
cerile Diviziei A la hochei, eare 
programează următoarele partide 
duble :București : steaua — Metalul 
St Gheorghe ; Miercurea Cine : 
Sport Club — Dinamo ; Suceava: 
Metalul Rădăuți — Dunărea Ga
lați. Toate meciurile se dispută 
eu începere de la ora 17. De no
tat că, pentru prima oară, Meta
lul Rădăuți iși va susține jocurile 
ta eare este organizatoare pe pa
tinoarul artificial dta Suceava.
• In urma partidelor disputate 

săptămîna trecută, clasamentul
Diviziei A (prima grupă valorică) 
se prezintă astfel :

L Steaua 17 16 0 1 185- M »
X Dinam-3 17 14 1 1 IM- 43 a
8. S.C. M. Cîuc 17 11 1 i 1<3- 81 23
4. Met. Sf. Gh. 17 C 0 ii 83-1S8 12
5. Dunărea 17 : • 14 65-115 1
6. Met. Rădăuți 17 0 e 17 3S-378 •

Precizăm că rezultatul eelul de
al doilea meci Dunărea—Steaua, 
de săptămtoa trecută, a fost 1—I 
șl nu 1—10, cum a apărut <Un- 
tr-o eroare de recepționare tele
fonică. In clasamentul de mal 
sus a fost înregistrat rezuftatifl 
corect.
• Federația română de hochei 

atrage atenția tuturor echipelor 
participante la campionat eă In- 
ceplnd cu etapa de mîlne toți 
jucătorii stat obligați să poarte

AZI, ETAPA A 17-A 
IN „CUPA ROMÂNIEI* 

LA VOLEI
• .Cupa României" la volei 

programează astăzi etapa a 17-e 
ta masculin (etapă animată). Ce
le mal importante tntîlnlrl au loc 
ta Timișoara (Politehnica—Steaua)■ 
Tulcea (C.S.M. Delta — Dinamo) 
șl Șlmleu Sllvanlel (Silvanla — 
Explorări Bala Mare). Celelalte 
partide : Universitatea Craiova— 
Calculatorul București, petrolul 
Ploiești — Tractorul Brașov și 
C.SJW. Suceava — Viitorul Bacău.
• In perioada S—10 aprilie se 

desfășoară etapa interjudețeană 
• campionatului republican de ju
niori II (fete și băieți). Lată re
partiția campionatelor județene : 
zona I, Piatra Neamț : iași, Su
ceava. Bacău, Botoșani, Bucu
rești I șl Neamț ; zona n. Brăila: 
Prahova, Galați, Tulcea, Constan
ța, Ilfov și Brăila ; zona ni: Ttr- 
goviște : Buzău, Vilcea, Vrancea, 
Argeș, București H șl Dîmbovița; 
zona IV, Timișoara : Caraș-Seve- 
rta, Dolj, Mehedinți. Olt, Gorj șl 
Timiș ; zona V, Zalău : Brașov, 
Mureș. Sibiu, Satu Mare, Bihor 
și Sălaj : zona VI. Bistrița : Alt». 
Arad, Cluj. Maramureș șl Bis
trița-Năsă ud.
• Turneul I al turului ni dta 

cadrul campionatului Diviziei B 
de tineret se va desfășm-a între 
15 șl 17 aprilie ta : Vaslui (se
ria i), Tlrgovlște (a. II), Si
biu (s. ni) — feminin ; Pitești 
(«. II), Timișoara (S. m) și, intre 
11 șl 13 aprilie, la Focșani (a. I) 
— masculin.
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I
I
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I 
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TELEGRAFIC - DIN
• C.S. TIRGOVIȘTE face efor

turi pentru recuperarea lui Mari
nescu care acuză o întindere. 
JIUL a plecat de la Rm. Vil cea, 
direct la Tîrgoviște. cu întreg lo
tul. ARBITRI : T. Balanovici —V. 
lanul, M. Stănescu ftoți din Iași).

• POLITEHNICA TIMIȘOARA 
nu are motive să schimbe formația 
care a învins pe F.C. Baia Mare. 
POLITEHNICA IAȘI anunță, din 
nou, absențele titularilor Romilă 
H, Simionaș, Costea și Florean, 
in continuare accidentați. ARBI
TRI : O. Ștreng (Oradea) — V. 
Topan (du j-Napoca), O. U]hdy 
(Oradea).
• F.C. BAIA ILARE. Preocu

parea principală — îmbunătățirea 
jocului de atac. Va fl aliniată for
mația obișnuită. OLIMPIA SATU 
MARE va sosi La Baia Mare în 
dimineața jocului, cu Kaiser, a 
cărui sancțiune a expirat. ARBI
TRI : Fl. Cenea (Caracal) — C. 
Dinul eseu (București), E. Pău- 
nescu (Craiova).

• F.C. OLT are o singură indis- -
ponibilitate în lot : fundașul
Standu. STEAUA nu are jucători 
accidentați. ARBITRI : O. Anderco 
(Satu Mare) — V. CatanĂ (Oarei), 
S. Dră guliei (Drobeta Tr. Se
verin).
• A.S.A. TG. MUREȘ are în

treg efectivul apt de joc. Pîslaru, 
eliminat în meciul de la Buzăiu, 
este suspendat. „U« CLUJ-NAPO
CA îl are suspendat pe Ciocan 
eare a acumulat două cartonașe 
galbene. Locul lui va fl luat fie de 
Fl. Pop, fle de Moș. ARBITRI :

CELE 18 TABERE
R. Petrescu — H. Nioolau (ambii 
din Brașov) și V. Tătar (Hune
doara) .
• DLNAMO, după succesul ca

tegoric de La Satu Mare, va păstra, 
bineînțeles, formația învingătoare, 
cu lordache. F.C. ARGEȘ are o sin
gură problemă : aceea de a alege 
intre Ralea și Radu IL ARBITRI : 
Gh. Jucam (Mediaș) — L Rus (Tg. 
Mureș), I. Ludoșan (Sibiu).
• S.C. BACAU aliniază formația 

din etapa trecută. GLORIA BU
ZĂU anunță reintrarea lui Toma. 
ARBITRI : N. Rainea — D. Mun- 
teanu (ambii din Bîrtad) și M. 
Fediuc (Suceava).

• UNIVERSITATEA CRAIOVA 
fi are, în continuare, indisponibil 
pe Marcu. Geolgău s-a refăcut, 
dar, deocamdată, va evolua La 
juniori. Negrită nu va juca, a- 
vtnd piciorul în ghips șl va fi 
înlocuit de Purima. Este posibilă 
reintrarea lui Bălăci. SPORTUL 
STUDENȚESC nu-1 va putea uti
liza pe O. Ionescu, care, acumu- 
Mnd două cartonașe galbene, va 
sta pe tușă o etapă. Moraru, care 
a efectuat etapa de suspendare 
va reintra. ARBITRI : M. Sal o mir 
— M. Adam șl T. Crișan (toți din 
Cluj-Napoca).
• F.C.M. GALAȚI a efectuat 

obișnuitul program de refacere și 
antrenament. Nici o indisponibili
tate în lotul gazdelor. CHIMIA 
RM. VÎLCEA nu anunță nici ea 
vreo absență din formația de 
bază. ARBITRI : I. Igna — A. 
Forwirth, P. Arnăutu (toți din 
Timișoara).

ȘTIRI x
• IN ȘEDINȚA de ieri. Comisia 

de disciplină a F.R.F. a hotărit 
suspendarea pe o etapă a jucă
torului Pîslaru (A.S.A. Tîrgu Mu
reș) care, în meciul cu Gloria 
Buzău, a avut un gest nesportiv 
față de un adversar.

a CUPLAJ PE STADIONUL 
REPUBLICII. Duminică pe Sta
dionul Republicii se va disputa 
un interesant cuplaj. Se vor în- 
tîlni Rapid cu Poiana Cîmpina 
(ora 11) și, în continuare, Sportul 
studențesc cu Politehnica Timi
șoara (ora 12,45).

• MECIURILE DIN CADRUL 
ETAPEI A 23-a A DIVIZIEI A, 
programate duminică 16 martie, 
vor începe la ora 16. Partida 
Dinamo — Steaua, fiind televi
zată în întregime, se va disputa, 
de la ora 14, pe stadionul Di
namo.
• TURNEUL ECHIPEI S.K. 

BUDOWLANI LUBLIN (Polonia). 
Echipa de Divizia C S.K. Bu- 
dowlani Lublin din Polonia a 
efectuat un turneu în țara noas
tră, susținînd trei partide. în 
primele două, disputate la Sinaia, 
formația oaspete a terminat la e- 
galitate (2—2) cu Cimentul Med
gidia și a învins cu 4—1 forma
ția locală Carpați. în ultimul 
meci, S.K. Budowlani a evoluat 
la Zămești, unde a pierdut cu 
0—1 întîlnirea cu Torpedo din lo
calitate. (V. Feldman — coresp.).
• Luni la București, Bacău, Deva 

șl Tg. Mureș au avut loc con
sfătuiri cu antrenorii si con du
cătorii formațiilor din campiona
tul Diviziei C (returul în cel de 
al treilea eșalon va începe du
minică). La aceste foarte utile 
consfătuiri s-au dezbătut proble
me de ordin tehnic, disciplinar și 
administrativ și s-au stabilit, tot
odată, o serie de sarcini pentru 
noul sezon competition al. menite 
să îmbunătățească activitatea la 
acest eșalon fotbalistic.

>UNCTAJ LA HALTERE
FI ÎMBUNĂTĂțIT

ui de categorie. Ca să fim mai expll-
ițional dțl, este vorba de o tabelă de
rus^a^^punctaj, asemănătoare aceleia de 
• spUBp la atletism sau pentatlon modern,
i. .Cir Desigur, propunerea merită să De

cla- studiată și chiar aplicată, eu al
ia pe de]dea stimulării obținerii unor
ctuate rezultate valoroase. Fără îndoia-
mații. lă că numărul participanțllor la
rarece flecare categorie va trebui să fie
>ortivi limitat, pentru a nu se crea
ri era .supraaglomerări- la unele eate-
s por- goril șl absențe la altele (cum
mici, 

tau o 
:ut la z-
«■dării 
uncție 
acest

it, se 
tieiio- 
•u că 
umu- 

pla- 
e de

rman- 
•egla- 
. una 
c ast- 
erofili 
nițele 
jur, în 
erfor- 
re sâ
mare 
eate-

ar fl la categoriile semigrea, grea 
sau supergreaJ.

O altă propunere notabilă din 
ședința amintită a fost aceea de 
a se crea o nouă categorie de 
greutate pentru copii : cea de 
12,5 kilograme, deoarece, acum, 
eoncurenții cu o vlrstă mal mică 
se află de obicei mult sub limita 
greutății minime actuale, eea de 
M kg. Or, astăzi, dnd fl te hal
tere specializarea timpurie (pen
tru copil intre 12 și 14 ani) a 
devenit o necesitate, o asesneiea 
propunere, care contribuie te a- 
tragerea tineretului spre practi
carea halterelor, ni se pare cît 
se poate de judicioasă.

Ion OCHSENFELD

. PE PlRTIA DIN 
SINAIA. PERFORMERI 

DIN... PETROȘANI Șl VATRA DORNEI!
Marea surpriză la concursul 

taȘeraațjonal de sanie dotat cu 
„Cupa Prietenia", desfășurat 
recent pe pirtia din Sinaia, au 
tarnizat-o Llvia Gheorghlță și 
Gabriela Haja. clasate pe Jocul 
4 șl respectiv 5, In întrecerea 
fotelor. Cele două concurente, 
ta vlrstă de 14 șl 16 ani, ac 
fost Întrecute de Kerstta

I CLASAMENTELE
I ADEVĂRULUI

Azi, la Izmit

Jî.c., 
e pre- 

tmui 
cntie- 
ek ■ 
le ta 
îanțd 
lecare

Gre-
irtie 7

i ro
de 5

79, la 
de 4 

dte o

Beyrich, din R.D. Germană. • 
sportivă redutabilă, șl de so
vieticele Elena Porosova * 
Liubov Promina, a căror teh
nică de concurs a stăruit ad
mirația specialiștilor. 11 
schimb tinerele GbeorgMț* st 
Haja au reușit să le depă-
șeaseă pe
Cehoslovaciei

re pre2.cn tamtete
(3), pe «*e

Me Poloniei (î), pe a treia
sportivă sovietică și pe SSS 
de i doua dm R.D. Germană.
In sfirșlt, ele au surclasat (l 
principala noastră speranță, pe 
Boxana Bărtușlcă (clasată afcl 
Pe locul *1 care, la acest 16* 
eeput de an. a participat la 
campionatele europene de re
nte din Suedia.

tiv ia Gheorglki(ă este eotn- 
----- " a Clubului «sportiv

Petroșani (antrenor 
Peter) și a Început să 

această discăpHaă 
clteva Juni (ta toam

na anului 1979), iar Gabriela 
Haja poartă culorile Căutxilul 
sportiv școlar din Vatra Dor- 
nei (antrenor Ion Miron), a- 
vtad o vechime ta sportul să
niei de numai un an.

Acestor detalii le mai adău
găm precizarea că dintre cele 
• concurente din România 
doar una (Roxana Bărtaștcă) a

■oolar
Grigore 
practice 
doar de

fost selecționată dta Sinaia 
qrestui provenind de la C.S.Ș. 
Petroșani și LEJȘ. — eîte 1 
și de ia CLS.Ș. Vatra Dcraefi. 
Astfel, apare firească întreba
rea : care este eficiența șta
bului sportiv orășenesc Si
naia, singurul (din țară) spe
cializat exclusiv ta sporturi de 
tanuă (sanie, bob șl btaOon) t

Ce se tatimplă ta C.S.O. Si
naia șt ce se tattaapU eu re
prezentanții auriului sportiv 
(tataia, cel de-al doAea dub 
sînălan specializat și ta spor
ita! de iarnă. încadrat cu au 
mal puțin de I Șnouâ) pro
fesori șl doi antrenori, dtatre 
eare trei profesori afectați sec
ției de sanie T OonducerSe cta- 
□urUor amintite au se Intare- 
bl, oare, cum tineri <je Îs 
LX.F.S. București, dta Vatra 
Damei și dta Petroșani. cere 
au au pîrtii speciale de sarde 
reușesc să-l întreacă, ta ta
peta, pe teren propriu, pe re 
pnesentanții Joc 7

Desigur, aici este vorba de 
o dtabă preocupare privind se
lecția șl pregătirea sportivilor-, 
este vorba de superactaUtata 
și dezinteres dta partea celor 
eare au fost investiți să con
ducă destinele acestor două 
cluburi. Se impune ea orga
nele de resort să analizeze 
situația semnalată șl al ta mâ- 
•urfle care se Impun. AMteă, 
această frumoasă dlsetpltaă 
olimpică, sania, va continua 
să rămtnă ta mediocritate. Șl 
este păcat.

Gheorghe ȘTEFANESCU
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DIVIZIA A
L UNTV. CRAIOVA
1 Steaua
3. F.C. Argeș
4. Dinamo
*. F.C. Baia Mare
C. S.C. Bacău
7. Chimia
L Jiul
t. F.C.M. Galați

lf. Sportul studențesc
11. A.S.A. Tg. Mureș
ia. „Pio]i« Timișoara
13. Politehnica Lași
14. F.C. Olt
ic. C.S. Tlrgovlște
16. „U“ Cluj-Napoca
17. Olimpia Satu Mare
18. Gloria Buzău

£
ti
+i

—î

(+36) 
♦+M) 
c+ n 
(+13) 
(+ D (-3) 
(+ 3) 
(— 6) 
+-7) 
(+ 3» 
f- » 
(— 3) (—S) 
+- 9) 
<-ia>) 
(— «) 
(—i«) 
(—1B)

Reamintim că acest „clasament 
al adevărului" reprezintă numă
rul de puncte cîștigate ta depla
sare, din care *-au scăzut punc
tele pierdute acasă. Acest clasa
ment, care se deosebește de eel 
Ja zi“ (după cum se poate ve
dea, liderul Iul este altul), suge
rează mal bine desfășurarea ta 
perspectivă, țlnind seama de fap
tul că echipele mal au de jucat 
uz număr diferit de meciuri acasă 
șl ta deplasare. (Ir. coloana din
tre paranteze : golaverajul).

DIVIZIA B
Seria I

L F.CJ4. BRAȘOV +U
1 F.C. Constanța + •
3. Unirea Focșani + 3
4. Delta Tulcea + 1
3. Viitorul Vaslui + 1
4. CJ3. Botoșani + 1
7. C.SJd. Suceava »
». F.C. Brăila t
I. Viitori Gheorghenl — 1

ta. Minerul G. H. — 1
lă. Progresul Brăila — 3
U. I.C.I.M. Brașov — 3
16. Tractorul Brașov — 2
14. Nitramonia Făg. — 2
ta. Cimentul Medgidia — 3
16. Muscelul C-lung — 4
ta. Energia Gh. Gh.-Dej — 5
B. Portul Constanța — 2

Seria a n-a

L RAPID BUC.
2 Metalul Buc.
3. Progresul Vulcan
4. Petrolul Ploiești
5. Poiana dm pin a 
4. Autobuzul Buc.
7. Șoimii Sibiu
L Gaz metan Mediaș
I. Chimia Tr. Măgurele 

ta. Clilmica Tfrnăvem 
XL Rulmentul Alexandria 
ia. Mecanica fină Buc. 
ta. Pandurii Tg. Jiu 
14. Metalul PJopeni 
ta. Energia Slatina 
ta. Flacăra Maneta 
W. Carpați Mlrșa 
M. F.C.M. Giurgiu

Seria a m-«

(+36)
(+»■> 
t+m

«+ 4) 
(+ ») 
<- 5) 
f—14) 
e-i7) 
f+ 4) 
(+ D 
(— O 
(- 7) 
f-17) 
(- S) 
(—13) 
C-W)

+4

I

(+16) 
(+13) 
(+ 5) 
(+ D 
(+ •) 
<+ T> 
•v ” <+ 1) 
e-7) 
(+ O 
♦+ M 
(+1» t-m 
(+ ») 
t- 4) 
+- •) 
f-15) 
(-16)

3
—1 
—1 
—1

1. F.C. BIHOR
L Corvlnul Hunedoara
2. U.T A.
4. Gtoria Bistrița
3. Aurul Brad
6. F.C.M. Reșița
7. Minerul Anina
I. Dacia Orăștie
». U.M. Timișoara

10-11. Ind. sîrmei C. Turzil —2 
Minerul Cavnic —«

ÎS. Înfrățirea Oradea —3 
113. Strungul Arad —3
14. Minerul Mold. Nouă —3 
16. Metalurgistul digir —s 
16. Someșul Satu Mare —3 
ta. Unirea Alba Mia —3 
16. C+R. Cluj-Napoca —4

(+a> 
(+33) 
(+16) 
(+») 
(+10) 
(+ «) 
( «) 
(- 6) 
(—16) 
(- 4) 
(— 4)
(— 3) 6—10) 
(—12) 
(—13) 
(-16) (—19)
(- 8)

ECHIPELE DE JUNIORI ALE ROMÂNIEI 
Șl TURCIEI SUSȚIN PRIMA MANȘĂ 

ÎN PRELIMINARIILE U.E.F.A.
IZMIT, 11 (prin telefon). A 

sosit ora primului examen oficial 
al selecționatei de juniori a țării 
noastre care are obiectiv califi’ 
car ea la Turneul final U.E.F.A. 
’80. Mîine după-amiază (n.r. azi), 
la ora 15 (14, ora Bucureștlului), 
pe stadionul ^Inond44, reprezen
tativa de juniori a României va 
susține prima manșă din preli
minariile U.E.F.A., cu echipa 
Turciei.

La ora convorbirii noastre, pre
gătirile în vederea acestei difi
cile partide s-au încheiat. Marți 
dimineață, antrenorii I. Nun- 
weiller și Gh. Cozma au planifi
cat un antrenament specific, ac
centul punîndu-se, în principal, 
pe marcaj și pressing, elemente 
precumpănitoare în condițiile a- 
cestul joc în deplasare. Datorită 
timpului nefavorabil (aici, la Iz
mit, a plouat și în cursul zilei 
de marți) pentru desfășurarea an
trenamentului, s-a apelat la un 
teren asfaltat, de baschet. După- 
amiază, La ora 15 (ora de înce
pere a meciului), juniorii noștri 
au mai efectuat un antrenament 
Din păcate, D. Zamfir acuză o 
întindere la piciorul drept. Dr. 
Eugen Cristea îi aplică trata
mentul necesar. Sperăm ca el să 
aibă efect, Incit la ora meciului 
conducerea tehnică să poată tri
mite în teren echipa pe care a 
stabilit-o : Alexa — V is ere an u, 
Tătăran, Marinesen, Matei — 
Nlță, Fișlc, Hie — D. Zamfir (e- 
ventual înlocuit cu Boeru), Bol- 
ba, Gabor.

Referitor la această partidă, an
trenorul principal, I. Nunweiller, 
ne-a declarat : «Deși ne așteaptă 
o partidă destul de grea, cred că 
va sta în puterile noastre să 
tranșăm, încă din primul meci 
din această dublă întîlnire, cali
ficarea. Băieții sînt pregătiți bi
ne, ei beneficiind de condiții op
time, iar „ll“-le pe care-I vom 
alinia cuprinde jucători cu o 
bună tehnică — un atu pentru 
noi față de starea improprie a te
renului, datorată ploii — o men
țiune în plus pentru cei din pri
ma linie. Sper ca elevii mei să 
se exprime în acest meci în ca
drul ideii de joc pe care, în pre
gătiri, și-au însușit-o destul de 
bine, reușind să treacă astfel pes
te handicapul creat de faptul că 
adversarii noștri utilizează o e- 
chipă alcătuită din jucători aflați, 
toți, la limita junioratului44.

Partenera echipei noastre, for
mația Turciei, și-a continuat și 
ea pregătirile, tot aici la Izmit, 
dar cu o discreție totală. Cei doi 
antrenori E. Rural Și Y. Kazim, 
n-au făcut nici o declarație, echi
pa probabilă pentru •meciul de 
miercuri fi±ndu-ne furnizată de 
colegii de la ziarul „Milliyet44. 
Aceasta ar fi următoarea : Âlber
— Yusuf, Muștat, Erkan, Serbat
— Iz mail, Kassin, Sabahadil — 
Mustafa, Guven, Hussein.

Arbitrul partidei este bulgarul 
D. Lukov, care va fi ajutat de 
doi tușieri localnici.

Adrian VASILESCU

Duminică 16 martie NUMAI CINE JOACA POA
TE CÎȘTIGA 1 In cadrul a 
trei extrageri de cîte patru 
numere, totalizînd 12 numere 
din 75, se pot obține :
• AUTOTURISME „Dacia 

1300“ ;
• IMPORTANTE SUME DE 

BANI de valori variabile și 
fixe.

Se atribuie cîștiguri și va
riantelor cu numai două nu
mere la o extragere !

PROCURAȚI-VA DIN VRE
ME BILETE CU NUME
RELE PREFERATE !

Agențiile Loto-Pronosport 
vă așteaptă pînă sîmbătă 15 
martie.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Pentru a ilustra din nou a- 

tractivitatea tragerilor obișnuite 
yoto, menționăm că numai ta 
primele două luni ale acestui an 
au fost atribuite 21 AUTOTU
RISME „Dacia 1300“, fără a mal 
vorbi de mult mal numeroasele 
clștlgurl substanțiale în bani I A- 
șadar, um bilanț bogat șl, toto
dată, o invitație convingătoare 
de a vă încerca și dv. șansele 
la tragerea de vineri 14 martie.
• Tragerea Pronoexpres de 

astăzi, 12 martie, se televizează 
în direct începîiid de la ora 17,25.
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA EXTRAORDINARA 
PRONOEXPRES DIN 11 MARTIE 
1580. faza I: extragerea I : 34 
43 37 a 23 ; extragerea a n-a : 
41 33 26 4 43 ; extragerea a m-a : 
1 20 îl 37 14; extragerea a IV-a:

fl 20 31 1£ 8; FAZA a Il-a : extra
gerea a V-a : 22 4 2 24 33 13 ; ex
tragerea a Vl-a : 15 34 22 9 12 25; 
extragerea a VH-a : 2S 33 9 30 21 
38. FAZA a Hl-a : extragerea a 
VUI-a : 26 30 4 10 45 ; extragerea 
a IX-a : 28 10 10 23 37. FAZA a 
IV-a ; extragerea a X-a : 20 35 
19 4 8 7 ; extragerea a Xl-a : 7 
31 23 12 1 28 : extragera a Xll-a: 
2 33 25 29 35 5 ; extragerea a 
xm-a : i u i a u 3. fond to
tal DE CÎȘTIGURI : 2.479.105 lei.
• CIȘUGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 9 MAR
TIE 1980. cat. 1 : (13 rezultate) =» 
4 variante 25% a 41.215 lei. cat. 
2 : (12 rezultate) =' 44,75. variante 
• 4.421 lei, cat. 3 : (M rezultate) 
•= 589,00 variante a 504 lei. Cîști- 
guriie de cat. 1 au fost obținute 
de : BUJOR GRUIA din Arad 
AUREI. CÎRLIG din Buzău, VA
SULE SUCIU din corn. Feleacu- 
cauj șl DUMITRU MO1SESCU din 
Constanța.

pre2.cn


Turneul internațional de șah

I0NESCU A REMIZAT CU BELEAVSKI!
Toți cei care urmăresc des

fășurarea ediției a 19-a a tur
neului internațional de șah al 
României au așteptat, firește, 
reluarea partidei întrerupte 
Beleavski — Ionescu, din run
da a 5-a. Tînărul nostru jucă
tor și secundantul său — ma
estrul Tr. Stanciu — au pus 
„sub lupă” 6 continuări ale 
adversarului, care deținea o 
poziție superioară. Marele ma
estru sovietic (fost campion al 
U.R.S.S.) a ales o variantă mai 
solidă, nu s-a încumetat să 
înapoieze pionul în plus pe 
care îl deținea, ușurînd sarcina 
lui Ionescu de a obține remi
za. Același rezultat s-a înre
gistrat în toate celelalte relu
ări : Foișor — Stoica, Ghindă — 
Foișor, Kojder — Grunberg șt 
Ghindă — Grigorov (în ulti
ma, Ghindă ratînd pueril un 
cîștig. cînd avea doi pioni în 
plus !).

Ieri după amiază. în runda 
a 7-a, Beleavski și-a dovedit 
din nou înalta clasă, învingîn- 
du-1 în numai 22 de mutări pe

în etapa a XV-a a Diviziei A de rugby

DINAMO Șl FARUL AU FĂCUT SCOR
Caracteristica etapei a XV-a 

a Diviziei A de rugby : vic
torii ale echipelor gazdă (cu 
două excepții : Știința Cemin 
Baia Mare și Știința Petro
șani) obținute, cum anticipam, 
după dispute aspre și, fapt 
încurajator, cu tendința de a 
valorifica liniile de țreisfer- 
turi. De aid, jocuri „deschise", 
uneori agreabile ca spectacol.

RAPID — ȘTIINȚA CEMIN 
BAIA MARE 12—15 (0—7).
Programat inițial în Giulești, 
mutat cu numai două ore îna
inte de disputare în Parcul co
pilului II — un patrulater de 
noroi cleios — meciul a în
semnat un spectacol ratat. Co
misia de competiție din cadrul 
F.R.R. ar trebui să-și facă 
simțită prezența atunci cînd 
se programează partide din 
Divizia A, altfel întrecerea își 
pierde orice semnificație. Me
dul disputat totuși în aceste 
condiții vitrege a constituit o 
luptă dirză, la care și-au adus 
o lăudabilă contribuție ambele 
echipe. Au învins băimărenil, 
med buni in ansamblu (deși 
fără Florea, Demian și Var
ga), dar trebuie s-o spunem 
că în min. 80 Rapidul a trecut 
pe lîngă egalare, avînd o lo
vitură de pedeapsă chiar în 
fața buturilor pe care însă 
Șișiu (transformerul echipei) 
a ratat-o. Au înscris ; Vlădes- 
cu (2 eseuri), Gligor (eseu), 
V. Ion (l.p.), pentru oaspeți, 
respectiv Duțu (eseu) și Șișiu 
(2 l.p.+tr. ). A arbitrat : FL 
Tudorache. (D. CALLIMACHI).

VULCAN — ȘTIINȚA PE
TROȘANI 3—17 (3—13). în
ceput furtunos al echipei 
bucureștene, pusă — cum ne 
așteptam — pe... fapte mari. 
Mai bine de jumătate din pri
ma repriză, rugbyștil-gazdă 
s-au „văzut” mai mult, avînd 
și două tentative de „drop". 
Dar, „căderea” loviturii de pe
deapsă (min. 22) transformată 
de Tudose, a descumpănit vi
zibil echipa Vulcan. Pe acest 
fond au venit cele două eseuri 
ale Științei (min. 33 Chiriac; 
min. 39 Gh. Dinu, ultimul 
transformat de Tudose). Gaz
dele, într-o ușoară revenire în 
finalul reprizei, au redus din 
handicap, prin Buga (min. 39, 
drop). La reluare, acțiuni ini
țiate de ambele echipe, dintre 
care una valorificată, tot prin 
eseu, de rugbyștii oaspeți (min.

.;.„TOTO NERO“
în aceste zile de început de martie, nume cu

noscute ale fotbalului italian — Albert os i (por
tarul lui A.C. Milan), Paolo Rossi (golgeterul 
primei divizii de la Perugia) și Giordano (do 
la Lazio), alâturi de alți 24 de jucătorU in ma
joritate divizionari A_ s-au aflat pe primele 
pagini ale ziarelor peninsulare, chiar și ale 
cotidienelor care nu se ocupă de sport, dar 
nu datorită (sau mai bine zis, nu numai...) 
isprăvilor de pe teren. Este vorba de o an
chetă, deschisă încă de la mijlocul lunii ianua
rie, de către „guardia dl finanza" (poliția eco
nomică) asupra organizatorilor de pariuri clan
destine (așa-numitul „Toto nero**), cei 27 de 
fotbaliști fiind bănuiți de a fi fost „recom
pensați* pentru a influența rezultatele anumitor 
meciuri din campionat.

Chiar La 1 martie, doi avocațl, reprezentând 
clienți ale căror nume n-au fost dezvăluite au

tH

introdus o plir.gere, la un tribunal din Roma, 
împotriva celor 27 de jucători, acuzîndu-i de 
corupție, și au declarat că sînt în posesia unor 
probe zdrobitoare. De asemenea, avocatul Fede
rației italiene de fotbal face, la rîndul său, o 
anchetă asupra numitului „Toto nero", dar, se 
precizează, n-a obținut pînă în prezent nici un 
rezultat.

Bineînțeles, reacțiile n-au întârziat să apară. 
Albertosl a declarat Intr-un interviu televizat : 
„Pot să vă asigur că nici eu, nici coechipierul 
meu Morini (și el pus în căuză — n.n.) n-am 
participat la aceste pariuri ck'ridestine. Voi ac
ționa în just iți? pentru calomnie pe cei care 
mă acuză", iar vicepreședintele lui Inter Mi
lano, A. Prisco, a adăugat : „Este vorba de un 
vulgar atac la adresa campionatului și care 
poate aduce daune importante «Totocalcio—uluâ* 
(concursul oficial de pronosticuri).

Pînă cînd justiția va face lumină, ne vine în 
minte o zicală : „Nu lese fum fără foc“...

LUCIAN OPREA

Kojder. Din păcate, Ionescu a 
jucat neinspirat contra neoze
elandezului Chandler, pierzind 
partida. Ștefanov a ales un 
plan greșit în întilnirea cu 
Șubă, și, bineînțeles, marele 
maestru nu l-a iertat pentru 
aceasta. Remize rapide s-au 
consemnat în partidele Grun
berg — Ghindă (15 mutări) și 
Ghițescu — Stoica (20), Ghițes- 
cu stabilind și... recordul a 7 
egalități consecutive. în 
schimb, Foișor cu Groszpeter 
și Ciocâltea cu Spiridonov au 
luptat 5 ore pină ci nd, au con
venit asupra remizei. în sin
gura partidă întreruptă a serii, 
Grigorov — Prandstetter, fina
lul ni se-pare egal.

în clasament, după 7 runde, 
s-a desprins BELEAVSKI, cu 
6 p, Urmat de Ionescu și Șubă 
cu 5 p, Prandstetter 3,5 p (1), 
Ghițescu, Ciocâltea Ștefanov și 
Spiridonov 3,5 p etc.

Astăzi, de la ora 15,30, in 
aula Facultății de farmacie au 
loc partidele rundei a 8-a. 
(V. CH.).

După o frumoasă pătrundere individuală, Borș ii transmite ba
lonul lui E. Stoica. Fără din meciul Dinamo — C.F.R. Brașov.

Foto : Vasile BAGEAC

72 ȘL Consianiin). Gazdele, 
cu un joc mult prea indivi
dualist (V. Popa, Viciu, Săn- 
doL Gagiu), prea lateral sau 
prea... blind în grămezi au 
fost nevoite să se resemneze 
cu înfrîngerea. A condus foar
te bine Stoica Manea — Sibiu. 
(T. ST AMA).

DINAMO — C.F.R. BRAȘOV 
70—0 (50—0). Zicîndu-și că tot 
n-au nici o șansă și gîndin- 
du-se numai la meciul de du
minică (în care vor’ juca o... 
carte mare, în lupta pentru 
menținerea in prima divizie), 
oaspeții n-au arătat ieri — mai 
cu seamă în repriza I — a- 
proape nimic. Iar dacă scorul 
s-a oprit la suma de 70, de 
vină sînt... bucureștenii. Ei au 
luat partida în serios, in pri
ma parte a jocului, cînd le-a 
„ieșit" totul, dar au slăbit rit
mul, după pauză. Realizatori : 
Chiricencu 5, Constantin 3, FL 
Ionescu 2, Petre, Aides, Zafies- 
cu II, Rovența, Chirigiu — 
eseuri, trei transformate de 
Petre, iar două de Constantin. 
A arbitrat foarte bine O. Io
nescu — Constanța. (Geo 
RAEȚCHI).

FARUL CONSTANȚA — 
RULMENTUL BÎRLAD 47—3 
(18—3). Dominare netă a gaz
delor, care au jucat foarte 
mult „la mină”, obținind 9 
încercări : Bogheanu (2), Fi. 
Constantin. Mușat, Ga’an, Na
lbe, Olteana, Malancu Și Mo- 
trescu (cite una). Bucos a 
transformat 4 dintre ele și o 
l.p. Rulmentul a redus din

HALTEROFILII ROMÂNI
PE TOCURI FRUNTAȘE 
LA „MARELE PREMIU 

AL ORAȘULUI BERLIN-
Recent, s-a desfășurat „Marele 

Premiu al orașului Berlin**, la 
haltere-j uniori la care au parti
cipat sportivi din 14 țări, printre 
care și România. Reprezentanții 
țării noastre au ocupat locuri 
fruntașe șl au obținut rezultate 
bune. Astfel, la cat. semigrea. Ște
fan Vasile s-a clasat primul cu 330 
kg (152,5+177,5) depășind 3 re
corduri naționale (total, smuls și 
180 kg La „aruncat"). Gh. Dtou 
la cat. s-emimijlocie a ocupat lo
cul n cu 290 kg (125+165), după 
Michael Fahnert (R.D.G.) 296 kg 
liberiu Kiskalo s-a situat pe to
cul secund la cat. mijlocie cu 
302 5 kg (132+170) la egalitate cu 
primul clasat Bemd Klassen 
(R.D.G.), acesta mai ușor cu IOC 
de grame la cin tarul oficial, iar 
V. Blaga, la cat. grea, cu 310 kg 
a fost al 2-lea după A. Georg 
(R.D.G.) 320 kg. Alte rezultate — 
Cat. muscă : Ho Boci Sol (R.PJD. 
Coreeană) 235 kg — cîștlgător al 
„Marelui Premiu**, Cat. cocoș : Za 
Song Sob (R.P.D. Coreenă) 245 
kg. Cat. pană: D. Casiau (Franța) 
230 kg. Cat. ușoară — M. Broh- 
mann (R.D.G.) 275 kg... 3. Vaslle 
Roșu 265 kg. Cat. grea ușoară : 
L. Arnold (R.D.G.) 340 kg ; ... i. 
Liviu Mihad 290 kg.

handicap prin Dranga (l.p.). A 
condus bine Benă Chiriao — 
București. (Gavril TAMAȘ, co
resp.) .

POLITEHNICA LAȘI — R.C. 
SPORTUL STUDENȚESC 6—3 
(6—0). Meci disputat cu predi
lecție pe înaintare în care 
„Poli", cu o grămadă mal grea, 
și-a asigurat victoria. Au mar
cat : Nistor și Popa (cîte o 
l.p.), respectiv Cojocaru (l.p.). 
A arbitrat I. Bănică — Bucu
rești. (Decebal ONCIU, coresp.).

C.S.M. SIBIU — UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA 4—9 
(0—0). Meci frumos și un re
zultat care reflectă situația de 
pe teren. Victoria gazdelor 
este „opera" lui Matache (e- 
seu). A condus I. Bice ana — 
București (Sebastian BEU, co
resp.).

în clasament, după etapa a 
XV-a ; 1. Steaua 44 p., 2. R.C. 
Grivița Roșie 39 p (victorii la 
Farul și Dinamo), 3. Farul 
Constanța 39 p (victorie la Di
namo), 4. Dinamo 39 p.

CICLISM 4 După 5 etape, în 
cursa Paris — Nisa continuă să 
conducă rutierul francez Gilbert 
Duclos Lass ale, urmat de Ștefan 
Mutter (Elveția) — la 2:30 șl Sll- 
vano Continl (Italia) — la 3 J2. 
9 In «Cursa celor două mări" 
Crireniană și Adrlatlcă), după 
două etape, conduce Italiano! 
Francesco Moser, urmat de bel
gianul Roger de Vlaemlnck — 
la U sec. și italianul Giuseppe 
Saroni — la 22 sec.

REZERVE" DE MEDALII14
S-a calculat că pentru lau- 

raații olimpici, incluzînd și 
componenții echipelor învingă
toare, vor fi necesare 1394 
medalii de aur. La m on ©tăria 
din Leningrad se confecțio
nează, de asemenea, și rezerve 
de medalii, pentru că Ia unele 
sporturi, cum ar fi. — de e-

ÎNNOIRI ARHITECTONICE

In preajma Olimpiadei, multe din cartierele centrale ale ca
pitalei sovietice vor suporta modificări importante. Potrivit pla
nului general de dezvoltare a Moscovei, In cartierele vechi, din 
jurul bulevardului circular Sadovoe Kolțo, vor fi vopsite pînă 
la Începutul celui de-al doilea trimestru al anului 19&0 fațadele 
multor clădiri, se vor reconstrui unele străzi și curți interioare. 
Avînd în vedere densitatea urbanis-tică, multe clădiri care nu au 
valoare arhitectonică vor fi demolate, iar altele mutate. Pa 
scară Largă se desfășoară lucrările de restaurare, deoarece ma
joritatea celor L 838 de monumente arhitectonice ale Moscovei 
se află în cartierele vechi. Se înnoiesc și ansamblurile arhitec
tonice din orașele Kolomenskoe, Tarfțîno, Kuskovo, Arhangheâ- 
skoe, care sînt incluse în traseele turistice olimpice.

TELEVIZIUNEA ÎN AJUTORUL ARBITRILOR

în cadrul J.O. de 
la Moscova, se vor 
folosi sisteme da 
televiziune in circuit 
închis. Ou ajutorul 
înregistrărilor mag
netice, arbitrii com
petițiilor de haltere, 
box, lupte greco-ro- 
mane și libere, gim
nastică, sărituri ta 
apă, ciclism, călărie, 
vor putea — imediat 
după terminarea în
trecerilor — să re
vadă justețea ded- 
zifibor sau a notelor 
acordate.

Camerele de tele

viziune vor fi. insta
late la tocul întrece
rilor in funcție de 
specificul sportului 
respectiv. Astfel, la 
atletism se vor fo
losi 30 de camere 
pentru alergări și 
numai cite 3 Ia sec
toarele de sărituri. 
Un număr de 3 ca
mere de televiziune 
se vor utiliza pen
tru .urmărirea*
concursului de gim
nastică. Unele exer
ciții se vor înregis
tra simultan cu 
două camere de

FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU „VIGRA" I

Simpaticul „Mișa". ursulețul 
devenit celebru, desenat în 
mil șl mii de exemplare pe 
insigne șl fanioane, nu va fi 
singura mascotă a Olimpiadei 
de vară. Concursul olimpic da 
yachting, al cărui sediu va fl 
ia Tallin, capitala R.S.S, Es
tone, are și ei un asemenea 
iallsffnan-slmboL. Se numește 
„Vlgra" șl este o mică focă, 
animal marin ce trăiește in 
apele Balticii de nord, deci 
șl In zona golfului Pirita, 
unde vor avea loc întrecerile 
yacthtmenHor. „Vlgra" poartă, 
bineînțeles, un costum de ma
rinar — așa cum se poate 
vadea șl din Imaginea alătu
rată — șl este creația pictori
ței estoniene Salma Slmer, o 
specialista în ceramică și pă- 
P’jșl.

60 DE ANI DE ACTIVITATE
Comitetul olimpie polonez a împlinit recent respectabila vîrstă 

de 60 de anL Creat In toamna anului 1919, acest for sportiv 
a depus o susținută activitate pentru promovarea ideilor olim- 
pdce, ca șl pentru pregătirea participării reprezentanților spor- 
tudxii din Polonia la Jocurile Olimpice. Prima lor prezență tn 
întrecere a avut loc în 1024, la Olimpiada de la Paris. De atunci 
âplnă azi, sportivii polonezi au cucerit un total de 145 meda- 

olimplce, dintre care 16 de aur. Ei se vor număra, desigur, 
printre candidați! la podiumul olimpic șl la viitoarea ediție, a 
XXU-a, a J.O. de vară, de La Moscova,

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
IUE NĂSTASE, DE3UTEAZA 

LA ROTTERDAM
în prima partidă susținută tn 

cadrul turneului internațional de 
tenis de la Rotterdam, jucătorul 
român Hie N ăst ase l-a învins cu 
7—A 6—1 pe americanul Bill Scan
lon. într-o altă partidă, Buster 
Mottram, component al echipei 
Angliei pentru „Cicpa Da vis” l-a

TELEX • TELEX
HANDBAL 9 Finala .C.C.E." 

(masculin) se va disputa între 
echipa vest-germană T.V. Gross- 
waMstadt și formația islande
ză Valur Reykjavik. In semifina
le, T.V. Grosswaldstadt a între
cut ou 17—14 (în tur 17—18) pe 
Dukla Praga, iar Valur Reykjavik 
a dispus cu 18—15 (în tur 21—24) 
de Atletico Madrid. Calificarea 
echipei islandeze a fost decisă de 
golurile înscrise in deplasare. • 
„Cupa țărilor latine" la mascu
lin. competiție aflată la a 10-a e- 
diție. se va desfășura anul a- 
cesta. sure 1 șl 6 aprilie, tn o- 
rașeie portugheze Guimaraes, 
Braga șl Viana do Castelo șl va 
reuni selecționate din România, 
Italia, Franța, Belgia, Spania șl 
Portugalia. Echipa României va 
tnttlnl, în primui joc, formația Italiei.

HOCHEI • tn turneul de la 
Ljubljana : Bulgaria — Italia 
4—3 (1—2, 2—0, 1—1) ; Elveția —
Franța 12—5 (6—1, 3—1, 3—3).

PATINAJ ARTISTIC 9 tn cam
pionatul mondial început marți, 
la Dortmund, după primele trei 
figuri obligatorii conduce Jan 
Hoffmann (R.D.G.), cu 44,34 p, 
urmat de David Santee (S.U.A.) 
— 43.60 p.

SCHI • Penultima probă mas
culină de slalom special din ca
drul „Cupei Mondiale" s-a dispu
tat Ia Cortina d’Ampezzo (Italia) 
șl l-a revenit lui Ingemar Sten- 

xemplu — la gimnastică, pot 
fi doi sau chiar mai munți 
sportivi pe locurile de pe po
dium. Medaliile care vor fi 
oferite ciștigă torilor sînt din 
argint aurit. Pentru aurire se 
consumă la fiecare medalie 6 
grame din acest metal prețios.

luat vederi, iar pe 
ecranele televizoa
relor reluarea se va 
face pe partea stin
gă cu înregistrarea 
de la o cameră șl 
pe partea dreaptă 
de la altă cameră.

Dispozitivele de 
videocontrol cu e- 
crane mici se vor 
utiliza pentru uzul 
arbitrilor, iar cele 
cu ecrane mari 
se vor folosi în 
camerele unde vor 
funcționa juriile de 
apel, precum și in 
alte încăperi.

întrecut cu 6—3, 6—0 pe olande
zul Eric Wilborts.

PE PODIUMUL 
ÎNTRECERILOR DE JUDO

In cadrul concursului interna
țional de j udo de la Budapesta, 
sportivii români Arpad Szabo 
(cat. superușoară) șl Toma Ml- 
halache (mijlocie) s-au clasat pe 
locul III la categoriile respective.

mark. Pe locurile următoare. A— 
leksandr Zirov (U.R.S.S.) și Chris
tian Orlalnski (Austria) 9 Slalo
mul special feminin de la Stary 
Smokovec (Cehoslovacia) a fost 
cîștlgat de schloara italiană Da
niela Zinl. Campioana olimpică 
Hann! Wenzel s-a clasat pe locul 
doi, fiind urmată de Erika Hess 
(Elveția) și Nadejda Patrakeeva 
(U.R.S.S.).

TENIS 9 Bjorn Borg a cîș- 
tlgat turneul demonstrativ de la 
Stuttgart, in finala căruia a dis
pus cu 6—2, 5—7, 6—1 de Adriano 
Panatta. In partida pentru locul 
trei, Jimmy Connors — vitas Ge
rul al tis 7—6, 6—4 9 Turneul da 
la Washington s-a încheiat ou 
victoria lui Victor Amaya, cars 
l-a Întrecut în finală cu 6—7. 6—4, 
7—5 pe Ivan Lendl. In semifinale I 
Amaya — Telscher 6—3, 6—4 ;
Lendl — Dlbbs 7—5, 6—3. 9 ta 
finala turneului feminin de ia 
Dallas (Texas), Martina Navrati
lova a învins-o cu 6—3, 6—2 pe 
Evonne Goolagong.

VOLEI 9 „Cupa campionilor 
europeni" (feminln) a fost cuce
rită de echipa Ruda Hvezda Pra
ga, care în ultimul meci al tur
neului final, disputat la Jlcla 
(Cehoslovacia), a întrecut cu 3—9 
(9, 7, 8) formația NIm Buda
pesta. 9 In competiția similară 
masculină, la Ankara, victoria a 
revenit formației Italiene V. C. 
Torino, care, în meciul decisiv, a 
dispus cu 3—0 (6. 3, 6), de echipa 
cehoslovacă Ruda Hvezda Bra
tislava.


