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SĂRBĂTORIREA TOVARĂȘULUI NICOL AE CEAUȘESCU 
CU PRILEJUL ZILEI SALE DE NAȘTERE, 

ZI MEREU VIE IN CONȘTIINȚA NAȚIUNII NOASTRE

FELICITĂRI Șl 
DE COMITETUL 

Al C.C.
Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a fost sărbătorit, marți, cu oca
zia aniversării zilei de naștere, 
de membrii Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Au participat tovarășa Elena 
Ceaușeseu, tovarășii Uie Ver- 
deț. Iosif Banc, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Virgil Cazacu, 
Lina Ciobanu, Ion Coman, Ni
colae Constantin, Constantin 
Dăscălescu, Ion Dincă, Janos 
Fazekas, Ludovic Fazekas, 
Cornelia Filipaș, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pă
tau, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Radulescu, Aneta Spornic, Ște
fan Voitee, Ștefan Andrei. E- 
milian Dobrescu. Petru Enache, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Suzana Gâtlea, Ion Ionifă, Ana 
Mureșan, Elena Nae, Constantin 
Olteanu, Cornel Onescu, Marin 
Rădoi, Ion Ursu, Richard Win
ter. Marin Enache.

In cadrul ceremoniei, care a 
avut loc Ia sediul Comitetului 
Central al partidului, tovarășul 
Constantin Dăscălescu a dat 
citire scrisorii adresate, eu a- 
cest prilej, tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Mulțumind călduros pentru 
sentimentele ce i-au fost ex
primate, pentru felicitările și 
urările transmisa. tovarășul

URĂRI ADRESATE 
POLITIC EXECUTIV 
Al P.C.R.

NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al partidului, pre
ședintele Republicii, a rostit, 
cu acest prilej, o amplă cuvin- 
tare, urmărită cu deosebită aten
ție și subliniată în repetate 
rinduri cu vii aplauze.

Membrii Comitetului Politie 
Executiv, prezenți la solemni
tate. l-au îmbrățișat cu deose
bită căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu și i-au urat, 
din adincui inimilor, viată în
delungată, în deplină sănătate, 
fericire și bucurii tot mai mari, 
alături de tovarășa Elena 
Ceaușeseu, de toți cei ce îi 
sint dragi șl apropiatl. noi șl 
profunde satisfacții în activita
tea de înaltă răspundere încre
dințată de partid si popor, ani 
mulți și rodnici în fruntea 
partidului și statului, pentru a 
conduce, eu aceeași abnegație 
șl pasiune revoluționară, cu a- 
cceași cutezanță, înțelepciune 
și dinamism, destinele patriei, 
alo națiunii, pe calea luminoa
să a socialismului si comunis
mului.

Ceremonia omagială, desfășu
rată in ziua de 26 ianuarie — 
zi mereu vie in cugetul si con
știința națiunii, ca un inălță- 
•tor moment sărbătoresc — a 
constituit o înaltă expresie a 
dragostei nețărmurite, a stimei șl 
recunoștinței pe care toți fiii ță
rii, români maghiari, germani 
și de alte naționalități, le mani
festă la această scumpă aniver
sare fată de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, conducătorul iubit 
al partidului si statului.

Vreau să asigur partidul, clasa muncitoare, întregul nostru popor că 
și în viitor nu voi precupeți nici un efort pentru a-mi îndeplini înaltele 
îndatoriri încredințate de partid, de popor — în partid și în stat — și voi 
acționa cu toată hotărîrea pentru dezvoltarea spiritului muncii colective, 
dar și a răspunderii pentru dezvoltarea democrației de partid și munci
torești, fiind ferm convins că numai inmânunchind toate acestea cit mai 
bine vom reuși să îndeplinim sarcinile de mare răspundere încredințate 
de partid și popor.

NICOLAE CEAUȘESCU

/— SCRISOAREA
Comitetului Politic Executiv al C.C. al
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușeseu,

Cu cele mai alese sentimente de stimă și 
respect, de fierbinte afecțiune tovărășească, 
dorim ca la aniversarea zilei dumneavoastră 
de naștere să vă adresăm, din adincui ini
milor noastre, calde felicitări și urări de 
ani mulți, luminoși, în deplină sănătate și 
putere de muncă, viață îndelungată și feri
cită, spre binele și înflorirea patriei și po
porului nostru, al cauzei edificării socialis
mului și comunismului pe pâmîntul scump 
al României.

Ne este tuturor deosebit de plăcut ca în 
această zi aniversară — ce s-a înscris In 
istoria noastră națională ca un înălțător 
moment sărbătoresc - să aducem un fierbin
te omagiu proeminentei dumneavoastră per
sonalități de conducător comunist, de revo
luționar și patriot înflăcărat, militant de 
frunte al mișcării comuniste și muncitorești, 
neobosit luptător pentru triumful idealurilor 
nobile de independență și libertate, de pro
gres social, colaborare și pace în lume.

împreună cu întreaga noastră națiune, 
dorim să vă exprimăm, cu acest prilej, 
profundul nostru devotament, să dăm glas 
simțămintelor de recunoștință deosebită ale 
comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, pentru tot 
ceea ce ați făcut și faceți spre gloria și 
prosperitatea patriei noastre socialiste, spre 
înălțarea României, în deplină indepen
dență și suveranitate, pe culmi tot mai 
înalte de civilizație și progres.

In rîndurile partidului, ale tuturor celor 
ce muncesc din țara noastră se bucură de 
o profundă admirație și o înaltă cinstire 
înflăcărată dumneavoastră activitate de mi
litant revoluționar, de conducător de partid 
și de stat care și-a consacrat întreaga 
viață înfăptuirii nobilelor țeluri ale socia
lismului și comunismului, slujirii neabătute, 
cu devotament și pasiune revoluționară, a 
cauzei clasei muncitoare, a poporului - al 
cărui fiu credincios sînteți.

Lupta dumneavoastră eroică, dăruirea 
fără seamăn cu care ați acționat încă din 
anii tinereții, în condițiile aspre ale ilega
lității, împotriva exploatării și nedreptății, 
pentru apărarea intereselor fundamentale 
ale poporului, a independenței și demni
tății țării s-au înscris în istoria partidului 
nostru ca pagini luminoase de nepieritoare 
glorie, care vor lumina și însufleți gene
rațiile de azi și de mîine ale țării in opera 
istorică de înălțare o mărețului edificiu al

socialismului și comunismului pe pâmîntul 
României.

Este unanim recunoscută și apreciată con
tribuția dumneavoastră, de o inestimabilă 
valoare teoretică și practică, la elaborarea 
și realizarea cu succes a mărețelor obiec
tive ale edificării noii orînduiri, la funda
mentarea și promovarea celor mai viabile 
căi și soluții în vederea propășirii patriei, a 
înaintării sale ferme și sigure pe calea so
cialismului, a progresului și bunăstării.

Epoca istorică inaugurată de Congresul 
ai IX-lea al partidului este dominată de
cisiv de puternica dumneavoastră persona
litate, poartă din plin pecetea gîndirii și 
acțiunii dumneavoastră revoluționare, fun
damentate pe aplicarea creatoare a princi
piilor materialismului dialectic și istoric, ale 
socialismului științific, la condițiile concrete 
ale țării noastre. Exprimînd cerințele obiec
tive ale dezvoltării țării, aspirațiile și idealu
rile poporului nostru, hotărîrile și înfăptuirile 
istorice ale Congreselor al IX-lea. al X-lea. 
al Xl-lea și al Xll-lea au dinamizat puternic 
energiile și forțele creatoare ale întregii na
țiuni, au asigurat mersul neabătut înainte 
al poporului nostru pe calea făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

Ideile și orientările dumneavoastră pre
țioase, pătrunse de o inaltă responsabili
tate pentru destinele României socialiste, de 
o mare și înflăcărată dragoste de țară și de 
popor, și-au găsit o minunată materializare 
în mărețele succese și înfăptuiri pe care oa
menii muncii din România le-au obținut in 
cei aproape 17 ani de cînd vă aflațl In 
fruntea partidului și statului nostru - cea 
mai fertilă și mai bogată perioadă din Is
toria românilor.

Prețuim cu toții, în mod deosebit, exem
plul magistral de responsabilitate pe care-l 
dațl în toate împrejurările, excepționala 
dumneavoastră capacitate de a organiza și 
conduce ampla operă de făurire a noii so
cietăți, realismul și spiritul creator, profund 
științific pe care le manifestați, consecvența

(Continuare in pap a 4-a)
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In cîteva
RIN DURI

preferind în- 
spațin limitat 
lnern a eorfi-

aer liber, 
izolat și 
sau in zo- 
de locuit, 

organizat.

In 
prof, 

conduce 
a secției

LECȚIILE DE EDUCAȚIE FIZICA, IN AER LIBER 
PE PATINOARE Șl DERDELOȘURI!

Ianuarie poate ti definita 
ea o lună de vîrf In acti
vitățile sportive de masă 
din sezonul de iarnă. Zilele 
geroase favorizează. în mul
te localități, amenajarea în 
curțile școlilor a unor pati
noare naturale, acțiune care 
se realizează în prezent în 
unele unități de invătămînt 
situate In nordul țării. cu 
precădere în județele Satu 
Mare Maramureș Suceava 
Si Botoșani. acolo unde 
temperaturile au coborît u- 
neori sub minus 20 de gra
de. Tn același timp, .zăpada 
așternută în strat gros și 
compact fn zonele montane 
și submontane face să spo
rească numărul plrtiilnr de 
săniuțe șl schi, comnletîn- 
du-le pe cele tradiționale.

Tată o realitate care a de
terminat accesul larg al co
piilor, al tineretului stu
dios !n general spre activi
tăți sportive In 
desfășurate fie 
«pontan, în jurul 
na unor cartiere 
fie In colectiv, 
sub Îndrumarea cadrelor di
dactice, pe clase sau ani de 
studii. „La no! fn Județ 
— ne spunea prof. loan 
Pop, președintele C.J.E.F.S. 
Maramureș — sporturile de 
Iarnă exercită o atractte 
deosebită fn rtndurîle co- 
pfflor, a!e școlarilor, pe care 
fl întflneșf! peste tot unde 
s-a amenajat ad-hoc nn pa
tinoar sau pe derdelușnri. 
Profflnl dominant deluros șl 
montan al Maramureșului 
ar fl o explicație. Adevărul 
este. însă, că multi profe
sor! de sport au mutat lec
țiile de educație fizică în 
afara sălilor, 
eăperlloT eu 
zona largă de

• La Borca, 
județul Neamț, 
Ien Pleu cei 
• filială 
de schi a Clubului 
sportiv școlar din 
mtmicipul Piatra 
Neamț. „Chiar da
că nu vor ajunge 
mari campioni, ele- 
vH mei vor fl In 
măsură să activeze 
ca monitori de schi 
sau ea Instructori, 
ceea ee va fl — ori
cum — un elștlg 
pentru sport..." Un 
punct de vedere la 
care subscriem l
• Pentru elevii a-

matori de «chl din 
județul Harghita, 
localitatea Bălan o- 
feră eendlțll exce
lente. tadeeeebi

pentru probe a pine. 
Multi dintre ei ac
tivează, dealtfel, 
sub culorile Clubu
lui sportiv școlPT 
„Pionierul", Îndru
mați de prof. L 
Hada.

• ta rlndul celor 
care sprijină nemij
locit activitatea
sportivă de masă 
eu copiii și școlarii 
din județul Tulcea 
se află și Dumitru 
Ciobanu (Topolog), 
Alexandru Popescu

ÎNTRECERI NON-STOP MICII MÎNUITORI Al CROSE! DIN SATELE HARGHITENE
LA PATINAJ VITEZA

Campionatul național de sprint 
la patinaj viteză a fost devansat, 
din motive tehnice, acesta ur- 
mînd sâ se desfășoare la Miercu
rea Ciuc astăzi și mîlne șl nu în 
*Hele de 6 șl 7 februarie cum 
fusese Inițial programat. La cam
pionatul de sprint rezervat se
niorilor, concurențll participă la 
două probe, aceleași si pentru 
băieți și pentru fete : 500 șl 1000 
m, acoperite în ambele zile de 
Concurs. Clasamentele generale 
ale întrecerilor vor rezulta din 
adițiunea punctelor realizate în 
cele două zile de întreceri, Ia 
flecare din cele două distanțe 
(timpii obținuți de concurenți la 
fiecare probă sint transformați 
tn puncte, conform tabelei inter
naționale).

în rest, calendarul competitio
ns! a rămas cel cunoscut. Sîmbă
tă șl duminică (30 și 31 ianua
rie), tot la Miercurea Ciuc se va 
disputa campionatul național de 
poliatlon pentru seniori. Va fi o 
competiție interesantă șl datorită 
participării la aceste dispute a 
juniorilor de cat. I, sportivi nu 
numai deosebit de ambițioși, dar 
și valoroși, după cum s-a putut 
vedea la campionatele lor care 
au avut loc in urmă eu cîteva 
zile. Simona Todoruț a obținut 
pe distanta de 500 m un nou re
cord de junioare I și senioare : 
44.5 s (!).

Iată șl rezultatele finale ale 
concursului republican de juni
ori II : fete — 1. Mihâela Timiș 
(C.S.Ș. - Viitorul Cluj-Napoca) 

198.100 p, 2. Judit’ BdgdZl (S.C. M. 
Ciuc) 203,400 p. 3. Mihaela Das- 
călu (C. S. Tractorul Brașov) 
205,583 p : băieți — 1. L. Bacso 
(C.S. Tractorul Brașov) 182.184 p, 
2. C. Lang (C.S.S. Viitorul Cluj- 
Nanoca) 183.210 p, 3. D. Csata 
(C.S. Tractorul Brașov) 185,683 p. 
(G. Șt.). 

lor de școală, chiar dacă 
gerul pișcă uneori nrechile. 
tn plină mișcare și mai ales 
la vîrsta copilăriei on ase
menea inconvenient nu prea 
te ține în cumpănă !...“.

Observația prof. Ioan Pop 
este completată de remarca 
tovarășului Căiăiță Mer- 
chea, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Vaslui, care ține 
să adauge ; „O recomanda
re expresă a Inspectoratului 
școlar al județului și a Con
siliului organizației pionie
rilor este tot mai mult 
tradusă in viată : aceea de 
* planifica lecțiile de sport 
și activitățile educative cu 
elevii în aer liber, chiar și 
acum cînd iarna e aspră și 
pe meleagurile noastre. Da
că o asemenea recomandare 
n aplică profesorii din șco
lile orașelorVasIui, Bîrlad, 
Huși și Negrești, îmbucu
rător este că ea se află — 
tot mai mult — și în a- 
tenția unor cadre didactice 
care muncesc în așezări ru
rale, la Bunești și Codăești, 
Gîrcenf si Laza. Murgeni 
și Ivești. Pt>du Turcului și 
S’.'letea, Văleni și Oșești. 
Aproape peste tot săniuțele 
au dominat, zile întregi, pe
isajul vasluian. Firește și 
pentru că județul este stră
bătut de două podișuri — 
Central Moldovenesc și al 
Birladului — de dealurile 
Fă’cinlul, de colinele Tnto- 
vei...“.

Prin urmare, o orientare 
tn pas cu nevoia de mișca
re a copiilor și elevilor, ca
re se înfăptuiește la fel de 
bine și în sezonul de Iarnă. 
De bună seamă, cu condiția 
ca profesorii de specialitate, 
conducerile de școli, organi
zațiile de pionieri și U.T.C. 
să manifeste interes, tai

(Măcln), Nicolae 
Popescu (Sarlcbioi). 
Ion Turcu (Jurilof- 
ca), Radu Podaru 
(Babadag). Emei 
Ekrem (Isaccea) șl 
Valeriu Cristea (Iz
voarele), cadre di 
dactice, aeenom' ști 
sau de alte profesiuni.

• După ce, In 
vară, au inițiat 
concursuri de inoi 
pentru elevi, acum, 
In plină iarnl În
vățătorii șl profeso
rii dip Bobocu-Cor- 
nățel (județul Olt) 
sprijină acțiunea de 
cuprindere a copii
lor șl școlarilor tn 
sporturile specifice 
sezonului alb. Așa
dar, continuitate I

lungi și geroase,

de

nostru"), competiție 
pe lingă faptul că face 
din bucuriile vacanței de 
a elevilor, lasă în urma 
fiecare an, cite o nouă

Se spune că hocheiul se află 
la el acasă in județul Harghi
ta, regiune considerată, pentru 
iernile sale 
„polul frigului" din țara noas
tră. Cine trece prin satele har- 
ghitene va fi uimit, poate, vă- 
zînd că băieții au acasă o cro- 
sâ și un puc, adesea confec
ționate de părinți. Iar că acest 
joc are o prezență statornică 
printre elevii din mediul ru
ral ne-am convins asistind de 
curînd la întrecerile rezer
vate micilor jucători (pină la 
11 ani) din marea familie a 
hocheiștilor („Cîteva mii 
oameni de diverse vîrste 
profesii — ne-a spus președin
tele C.J.E.F.S. Harghita, Sigis
mund Balogh — stat angrenați 
in activitatea competițională 
de masă și de performanță din 
județul 
care, 
parte 
iarnă 
ei. în 
șl frumoasă arenă de hochei și 
patinaj.

Inaugurate în 1977, în comu
na Mădăraș, întrecerile au con
tinuat la Ciumani, Kemetea, 
Joseni, Sîndominic și, în acest 
an, la Ditrău, localități ' unde 
s-au amenajat patinoare natu
rale dotate cu cele necesare 
bunei desfășurări a meciurilor. 
„Tot, ce vedeți, ne-a explicat 
primarul comunei Ditrău, A- 
dam Biro, mantinela dreptun
ghiului de gheață, tribuna, re
țeaua electrică, tabela de mar
caj, vestiarele, cabina oficiali
lor, absolut lotul s-a realizat

țiativă. Exemplelor semna
late aici le-am putea alătu
ra altele, cu o arie mai 
restrînsă (Călimănești — 
Vîlcea, Hotarele — Giurgiu, 
Cotești — Vrancea 6-a,). 
Dar. după oninia noastră, 
în orice școală mutarea lec
țiilor de educație fizică din 
săli în curțile școlilor este 
posibilă, chiar și fără pati
noare (naturale) sau derde- 
tașuri înveșmîntate in hla
mide dc zăpadă. Pentru să
nătatea copiilor, pentru vi
goarea lor merită acest 
transfer. Ar fi și o dovadă 
de renunțare Ia comoditate, 
la inerție, neajunsuri încă 
„la modă" în multe unități 
de invătămînt... '

Un fapt care 
singular — îmbracă • semni
ficație aparte : alături de
profesorii de educație fizică, 
în acțiunea de formare a unor 
generații sănătoase, robuste, 
participă tot mai activ șl ce
lelalte cadre didactice. Un e- 
xemplu de dată recentă ni l-a 
prezentat prof. Doina Manea, 
de la Școala generală nr. 21 
din municipiu] Sibiu. „Mă 
bucur In școală nu numai de 
sprijinul conducerii instituției, 
ci, în același timp, și al mul
tor colegi de cancelarie, in 
frunte cu Adriana Popescu, 
profesoară de matematică, și 
Constanța Nișcov, specialistă 
în fizică. Cum se materializea
ză un asemenea sprijin ? Pe 
dc o parte, prin prezența a- 
cestora în mijlocul elevilor, 
ori de cite ori organizăm 
concursuri și competiții în 
cadrul „Daciadei" — pe aso
ciație sau pe municipiu, — șl 
aceasta se intîmplă de regulă 
săptămînai — iar pe de altă 
parte prin atenția deosebită 
pe care mulți dintre colegii 
de cancelarie o acordă elevi
lor angajați în activitatea 
sportivă, pentru ca aceștia să 
rămînă în prim-plan nu nu
mai ca performeri, ci șl la 
învățătură. Copiii, elevii simt, 
se bucură de această partici
pare a cadrelor didactice la 
viața sportivă a școlii, de 
unde rezultă un plus de rfvnft, 
de ambiție în obținerea unor 
rezultate care să onoreze 
treg colcctivuL de elevi 
profesori..."

Repetăm, cazul acesta 
apare singular. L-am întîlnlt 
în multe alte unități de în vă* 
țămînt. El reflectă o mentali
tate nouă, tot mai aproape de 
datoria cadrelor didactice de 
a realiza, pe toate căile, ca
racterul formativ-educativ 
școlii.

Rubrică realizată de 
Tiberîu STAMA

patinoar, cu tribu- 
pînă la refuz de

prin identificarea șl valorifi
carea unor resurse locale, prin 
munca patriotică depusă de 
mulți dintre cei peste 7 000 de 
concetățeni ai mei". Despre 
șine, primarul n-a scos o vor
bă. — 
Adam 
zice, 
și că 
răgaz, 
metalice.

Un cochet 
na populată 
spectatori care gustau din plin 
disputele celor 11 echipe. Me
ciul dintre formațiile Școlii ge
nerale Ciumani și Școlii gene
rale nr. 12. Miercurea Ciuc, care 
a decis laureata celei de a șa
sea ediții a competiției, a în
trunit toate atributele unui ve
ritabil derby. Elevii profesoru
lui Fmerich Mezel au ținut cu 
tot dinadinsul să Întrerupă și
rul succeselor hocheiștilor din 
Ciumani. Dar... Alcătuind un 
ansamblu bine armonizat și a- 
vînd în Csaba Csiki (golge- 
terul competiției, cu 21 de go-

De la alții am aflat că 
Biro a fost, cum 
sufletul 
el a
tot

s-ar 
micului șantier 

sudat, ta orele de 
scheletul tribunei

STUDENȚI Șl STUDENTE,
Puteti practica sporturile 

de iarnă și să faceți 
meții 
8—14 
din 
bele, 
voarelor. 
Gura Riham) numai

dru- 
în perioada vacanței 
februarie Ia cabanele 

masivul Bucegi (Ba- 
Caraiman, Poiana Iz- 

Căminul Alpin, 
procu-

Rl'GBYȘTII DIN/mOVIȘTI IK
ATUURILOR DIN SALA

Antrenorul Ion Țuțuianu și argumentele sale
numit... Mircea Paraschiv o „Veteranii

din 6 ianua- 
din sos. Ște- 
în sălile clu- 
este, cu alte

Tuțuia- 
că ..va 
par mai 

prisma 
da-

Cu aproape un an ta urmă, 
ti aflam pe rugbyștii dinamo- 
viști în alt loc — era atunci 
ceasul preparativelor montane 
—. dar cu o stare de spirit a- 
semănătoare aceleia de acum, 
cînd viitorul sezon este pregă
tit (și anticipat), 
rie, pe terenurile 
fan cel Mare sau 
bului. Gîndui lor 
cuvinte, tot la... laurii cuveniți 
campioanei. „Nimeni dintre noi 
ncpulindu-se împăca cu ideea 
că s-ar mai putea adăuga 
vreun an celor 13, citi «-au 
scurs de la ultima ediție cind 
titlul a luat drumul clubului 
nostru" — cum susțin, cu și 
mai multă convingere parcă, 
Nica. Baciu, Caraiman sau Ro
man, componenți și atunci, și 
acum, ai lotului. De data a- 
ceasta. argumentele aduse de ei 
său de antrenorul Ion Țuțuia- 
nu în susținerea ideii 
fi anul Iui Dinamo !“ 
solide. Vorbind prin 
clasamentului, liderul își 
tora poziția la finele turneului 
trecut (1980) victoriei in parti
da directă cu Steaua, ambele 
echipe intrînd atunci ta iarnă 
cu același număr de puncte. 
Pentru ca la încheierea ulti
mei toamne competitionale fo
toliul de onoare să fie mai 
confortabil, gratie celor trei 
puncte avans asupra actualei 
campioane, intre cele două ri
vale de tradiție fiind instalat 
XV-le constănțean, aflat la 
două puncte de primul loc. cel 
puțin pină la iucarea partide
lor restante. (Farul este, să 
precizăm, singura formație cu 
victorii asupra eelor mai puter
nice echipe bucureștene). „A- 
vansul cu care vom aborda 
primăvara nu ne face de fel să

LA ZI, ÎN BASCHET
• Rezultate din etapa a doua 

a turului secund al Diviziei „B" 
de tineret la baschet : MASCU
LIN, SERIA I : Politehnica C.S.Ș. 
2 București — Academia militară 
89—60 (45—29), Politehnica Timi
șoara — C.S.S. Stilnta Mediaș 
89—72 (39—36), Comerțul Lie. .Bo
lyai- Tg. Mures — Chimia Cra
iova 80—74 (37—43), Sticla Bistri
ța — Universitatea n C.S.Ș. Vii
torul Cluj-Napoca 56—76 (32—35), 
SERIA A n-a : A.S.A. Bacău — 
— Marina Constanța 110—81 
(55—44), I.C.I.M. Brașov—Mecanică 
fină București 74—67 (24—36), Au
tomatica Alexandria — Automati
ca București 60—59 (31—29), Poli
tehnica C.S.S. Unirea Iași — Ști
ința Înv. Ploiești 106—TI (67—36) 
C.S U. Oțelul Galați — Electrica

luri), Roland Rukonyl și Gabor 
Kallo elemente Care se anunță 
ca virtuozi mînuitorl ai crosei, 
elevii din Ciumani, pregătiți 
de inimosul profesor Lajos 
Domokos, au învins pe repre
zentanții „palatului de gheață" 
din Miercurea Ciuc cu 
5—1 (1—0, 1—1, 3—0), cîști-
gind pentru a cincea oară „Cu
pa ziarului Elore".

Clasamentul competiției : 1.
Școala generală Ciumani, 2. 
Școala generală nr. 12 Mier
curea Ciuc,' 3. Școala generală 
Remetea, 4. Școala generală 
Ditrău, 5. Școala generală Jo
seni. 6. Școala generală Mădă
raș.

Pentru organizarea ediției vi
itoare au fost depuse mai mul
te candidaturi. Primărița Ro
zalia Kecseti a convins, Insă, 
pe inițiatorii competiției ca ta 
1983 întrecerile micilor hoche- 
iști să se desfășoare in comuna 
Dănești.

Din sat ta sat, afirmarea ho
cheiului harghitdan continuă...

Traian IOANIȚESCU

rîndu-vă bilete de la agen
țiile LT.H.R. București din : 

® Bd. 1848 nr. 4, telefon 
13.75.33;

• Bd. N. Bălcescn nr. 35. 
telefon 15.71.11; care au pro
gram non-stop.

înscrierile se primesc zil
nic pînă la 1 februarie 1982.

■ ■ ■

de 
se
20
a-- de data 

toată regula,în

ne culcăm pe lauri — adaugă 
însă Ion Țuțuianu. Sîntem lu
cizi, știm că Farul, Grivița și 
chiar lașul sint mai... pericu
loase ca înainte, ca să nn mai 
vorbim de posibilitățile Stelei. 
Fală de ce pregătirile sint pro
gramate în ritm sporit. Deci
zia noastră : să nu mai facem 
vreun pas greșit, care să ducă. 
Ia fel ca anul trecut, la scă
parea printre degete a titlului".

A șasea ședință de pregătire 
săptăminală. dintr-o sîmbătă. a 
cuprins încălzirea. alergare 
2000 de metri, 15 minute 
joc improvizat („atins" — i 
spune) cu balonul oval, alte 
cu acela rotund 
ceasta fotbal 
după care cei 30 de jucători au 
intrat în sala de forță. Apropo 
de cei 30. ei sint reprezentanți 
ai mai multor generații, extre
mele de virstă fiind date de 
rugbyștii încă juniori și de ve
teranii spre 40 de ani sau chiar 
mai bine. Astfel, cei patru deja 
amintiți din 
apoi Dărăban 
Turlea, Aldea, 
raschiv, Borș, 
dan Gh. Marin, C. Gheorghe, 
Chiricencu. Zaficscu II, Petre, 
Fl. Ionescu. Gh. Ion, Rovența, 
Oaragea, Podărescu și. In fine. 
Vereș, W. Marcu, Costăchescu, 
Drăcosu, Mitrache Mureșeanu, 
Fibigen. O imagine tonică și 
pentru... loturile naționale, dar 
mai cu seamă pentru dinamo- 
vlștii de ieri — care cred mai 
mult ca oricînd că titlul va 
lua, în ’82 direcția clubului din 
șos. Ștefan cel Mare (printre 
ei. George Graur, Carol Floa
rea, Mitică- Zlătoianu. Pani 
Iordăchesc-a. Ion Ilie, Victor 
Dăiciulescu, Vasile Dragomir) 
— ar fi reprezentat-o. cu sigu-

generația veche, 
I. Constantin, 

E. Stoica, Pa- 
Marghescu. Ior-

P.T.T.

Fieni 02—52 (55—24) ; FEMININ,
SERIA I : I.E.F.S. — C.Ș.B. Bucu- 
rești-C.S.Ș. 2 Politehnica Bucu
rești 83—54 (31—32), C.S.Ș. Chi
mia Hm. Vîlcea — P.T.T. Bucu
rești 76—C6 (34—34), C.F.R. Cra
iova — ICEMENERG București 
60—72 (27—38) ; SERIA A H-a :
C.S.Ș. Voința Reghin — Rapid 
București 79—86 (35—33), Voința
Tg. Mureș — Alfa C.S.Ș. 1 Ora
dea 92—58 (43—37). Corespondenți: 
N. Costache, C. Crețu, C. Albu, 
I. Toma, I. Iancu, c. Gruia, FL 
Dumitru, M. Macovei, T. Sirio- 
pol, N. Ștefan, S. Giomoiu, V. 
Popovici, L. Maior, C. Albu.

® Echipa masculină divizionară 
„A“ Dinamo Oradea are un nou 
antrenor : Traian Constantines- 
cu, care a pregătit, mulți ani, 
formația feminină Crișul. La con
ducerea acesteia a fost promo
vat antrenorul I. Leitner.

@ Alexandra Hegheduș nu a 
evoluat în echipa Voința Bucu
rești (în mclurile cu nU“ Cluj- 
Napoca) deoarece a fost suspen
dată de conducerea tehnică a 
formației pentru abateri de la 
disciplina de antrenament.

® La solicitarea mal multor ci
titori, precizăm modul de depar
tajare a echipelor aflate la ega
litate de puncte (fn ordinea cri
teriilor) : victoriile directe, coșa
verajul direct, coșaverajul gene
ral. Coșaverajul se calculează 
prin împărțire.

© Antrenorul Gheorgh© Lăză- 
rescu (care, în ultimii 10 ani, a 
promovat în Divizia .A" două 
echipe : Olimpia București și 
ICEMENERG-C.Ș.B.) conduce spre 
același... destin formația I.E.F.S.- 
C.Ș.B. fruntașa (neînvinsă) a se
riei I a Diviziei „B“ de tineret.

UN NOU PRILEJ DE El
Duminica 31 i

tragere

WIOF.
tragere—

ULTIMA ZI DE PARTICIPA



C REMARCABILA I Prc<ță”rilc diviiionnrrlor „A" în plina desiașurarc

INSTiATIVA»
De aproape două săptămlni, 

antrenorul de lupte libere 
Cornel Cristuț de la Clubul 
sportiv Onești și soția sa, 
Maria Cristut. antrenorul lor 
dache Mustea si sportivii Lu
cian Asandei, Costel Cocile» 
sl Ioan Bumicbi au amenaiat. 
pe două terenuri de baschet 
cu zgură, un frumos patinoar 
natural, frecventat zilnic de 
sute de ccpil. tineri și vtrst- 
nlci. Cele peste 400 de ore 
de muncă patriotică, efectua-

te mal mult noaptea, nu au 
fost zadarnice. Pînă In prez- 
zent, peste 300 de copil au În
vățat să patineze. Iar 
să-șl refacă forțele 
luciul ghetil.

Această simplă 
Inițiativă a adus 
secției de lupte

alțli 
fizice pe
lăudabilă 

bugetul 
clubului 

de

I
I 
i

I
i

I
I
I
I

I

F. C. ÂEGES iSI RECUNOAȘTE GREȘELILE

șl 
în 
a

amintit frumoasa sumă 
peste 8 000 lei, proveniți din 
încasări. Pasiunea pentru 
„arta mișcării” în patinai s-a 
extins așa de mult Incit în
tregul patinoar este arhiplin 
în cele opt ore de funcționa
re (8—12 și 16—20), ceea ce va 
duce sl la creșterea încasări
lor. Timpul fiind favorabil 
patinajului, autorii Inițiativei 
caută un alt loc unde să se 
amenajeze o altă suprafață 
cu gheață, care să fie pusă la 
dispoziția copiilor, tinerilor și 
oamenilor muncii din munici
piul Gh. Gheorghiu-Deț.

Un sincer bravo inimoșilor 
organizatori !

Gheorghe GRUNZU-coresp.

I
I
I
i
i
I
l

fruntașelor vSleiulul feminin I
E — IN PROGRES, I
ULUI-IN CRIZA!
4ema pi-ir, progresele ~ps rare 
e arată tinăra (sub 18 anl> M1- 
ela Pavel. Dar o altă ridicătoare 
iu mai are... Flacăra roșie are 
ot una (Georgeta Zahatia — 
nlmoasă, un adevărat „argint 
•iu”, dar nu suficient de precisă 
n execuțiile specifice), Farul toi 
ncearcâ să facă din trăgătoarele 
iulniza Gelil șl Marlnela Milea 
■ dirijoare autentică, iar C.S.U. 
Jalațl a rămas fără... mină prin 
iccldentarea recentă a - ■ ■
tăuță (se pare, fisură de 
>ră, care ar putea să o 
lin activitate). Judecind și 
ia celorlalte divizionare 
ioncomitent cu aprecierea_____
lvă a perspectivelor ridicătoare- 
or existente, putem spune că 
■eprezentativa țării se va afla ta 
eală dificultate și in perioada 
irmătoare pe acest post lmpor- 
ant. Ce părere au șlefuitorii de alente 7

Aurelian BREBEANU

REZULTATE DIN DIVIZIA „B

Crlnei 
verte- 
scoată 
situa- 

,A“. 
obiec-

IM

în prima etapă a returului Di
viziei „B“ la volei s-au înregis
trat următoaiele rezultate : FE
MININ, seria I : Univ. Buc. — 
Ceahlăul P. Neamț 1—3, Zimbrul 
Suceava — Voința Buc. 0—3, Pra
hova Ploiești — C.P. Buc. 3—1, 
Penicilina II Iași — Confecția 
Buc. 2—3 : seria a II-a : Chimpex 
II Constanța — Calculatorul Buc. 
0—3, Braiconf Brăila — Spartac 
Buc. 3—1,' Chimia Rm. Vîlcea — 
Chimia Tr. Măgurele 3—0, A.S.S.U. 
Craiova — Olimpia Metal 33 Buc. 
3—0 ; seria a Ill-a : „U“ Cluj- 
Napoca — Metalotennica Tg. Mu
reș 3—1, Armătura Zalău — Ex- 
plormin Caransebeș 3—0, Textila 
Cisnădie — G.I.C.L. Brașov 3—0, 
Corvinul Deva — Olimpia Oradea 
3—0. MASCULIN, seria I : Pra
hova Ploiești — Relonul Săvinești
I— 3, Viitorul Bacău — Spartacus 
Brăila 3—0, I.O.R. Buc. — Meta
lul Suceava 3—0, I.C.I.M. Brașov 
— Steaua II Buc. 0—3 ; seria a
II- a : Carpați Rm. Vîlcea—SARO 
Tîrgoviște 3—0, Vulcan Buc. — 
PECO Ploiești 3—1, Electroputere 
Craiova — Electra Buc. 0—3, Ra
pid Buc. — Metalul Hunedoara 
3—0 , seria a IlI-a : „U“ Cluj- 
Napoca — Voința Alba Iulia 3—1, 
Motorul B. Mare — Voința Zalău 
3—0, Electromureș Tg. Mureș — 
Metalul Bistrița 3—0, Oțelul Oraș 
dr. P. Groza — Voința Beiuș 
3—0. (Corespondenți : N. Matees- 
cu, V. Adam, S. Giornoiu, M.

Sîrbah, I. Iancu, 
Crișan, T. Enache, 

O. Bălteanu, V. Po-

V. -
Domițian, I. 
I. Stanca, A. 
Gh. Botezan, 
povici).

La Tulcea _ 
partida restantă (din tur) dintre 
divizionarele „A“ masculine 
C.S.M. Delta și Silvania Șimleu 
Silvaniei. Scor : 3—2 (13, —11,
—12, 2. 3) pentru Silvania. (P.
COMȘA, coresp.).

I
I
i
I
I

au

Sl ARE DE CE SĂ PRIVEASCĂ ÎNAPOI CU... MÎNIE! J
De ani de zile jucătorii lui 

F. C. Argeș n-ău avut o iarnă 
„atit de asoră“ ca aceasta. Cei 
nai tineri. Tulpan, Ignat. 
Kallo sau Băiută, cînd au ve
nit la Pitești, au găsit echipa 
printre fruntașele Diviziei „A“. 
iar anul trecut (mai precis în 
vara trecută) urcau, chiar, pe 
podium. Dgspre „bătrînii” echi
pei ce să mai spunem. Cris
tian. Zamfir. Stancu. Cîrstea, 
Radu II erau obișnuit! numai 
cu ..înalta societate” a cam
pionatului.

...Iar acum ? Acum. iată. au. 
cum spuneam, o iarnă grea, 
sub apăsarea locului 15. pe 
care au încheiat prima jumă
tate a campionatului, și a cri
ticilor justificate pe care 
trebuit să le suporte.

Pe jucătorii de la F. C. Ar
geș i-am găsit, zilele trecute, 
într-unul din 
„Afrodita” de 
lane. I-am 
componenții 
că incă din 
importantă, 
ce) toți au 
primul 
Cristian, Istrate — M. 
Stancu Cirștea. Tulpan, 
— Bărbulescu, Toma, 
Chivescu, Kallo. Badea 
Iută. Nica, Moiceanu, Radu II 
și Jurcă 
transferat. în toamnă. în locul 
portarului Nițu). Lipsește Tur- 
cu, singurul jucător pe care 
F. C. Argeș (și asta spune 
ceva) îl are în lotul național 
’82. Și. în afara acestor nume 
cunoscute, am mai făcut cu
noștință cu încă trei : Simion. 
fundaș central. To-
gan. toti juniori al
clubului piteștean.

Și acum, marea noutate a 
lui F. C. Argeș : cuplul de 
antrenori Nicolae Dobrin (prin
cipal) 
cund). 
tît de 
în cei 
teștean, pe lingă 
pe care i-a format, a mai fost 
secund la prima echipă (cu 
Ștefan Vasile. cu C. Teașcă,

holurile hotelului 
la Băile Hercu- 

revăzut pe toți 
lotului. pentru 

9 ianuarie (dată 
o să vedeți de 

răspuns prezent la 
antrenament : Ariciu, 

Zamfir, 
Eduard 
. Ignat, 
— Bă-

(fost la Steaua și

și Leonte Ianovschi (se- 
Nume noi 
cunoscute.
23 de ani

si, totuși, a- 
L. Ianovschi. 
la clubul pi- 

mulți jucători

cu FI. Halagian) și acum cu— 
fostul lui elev de la copii și 
juniori („Am acceptat să fiu 
secundul lui Dobrin pentrn că 
merită". ne-a explicat scurt 
..nea Lenei", cum îi spun bă
ieții). Despre Dobrin despre 
hotărirea sa de a nu mai juca, 
de „a lua" pe F. C. Argeș In 
aceste momente grele i 
tem un interviu pe larg, 
brin o merită, pentru că 
cu el un mare jucător 
sește gazonul.

Să revenim, deci, la 
Argeș. Tn dimineața zilei 
ianuarie a fost numit 
cuplu de antrenori (Al. 
stantinesen lucrează acum la 
speranțe), iar după-amiază cei 
doi erau prezenți la primul 
antrenament. Au venit șl toți 
lucătorii. și cei ce spuneau „să 
mai vedem". Duipă 3—4 zile 
de readaptare la efort, la Pi
tești. F. C. Argeș a ales pan
tele de la Herculane, cu aerul 
ozonat și sala de forță de la 
„Afrodita". Apoi, pentru ul
tima perioadă, din nou acasă, 
în ziua șederii noastre la echi
pă. dimineața, jucătorii au a- 
vut de ..înghițit* cele patru 
porții de 1 200 m de alergare 
(era etapa de început), iar 
după-amiază. de patru ori cir
cuitul de forță. Nu putini se 
plîngeau de efort, de intensi
tatea crescută 
dintre cele mai 
că superficiala 
vară (doar șase 
eeput atunei antrenamentele la 
data fixată) și din timpul 
campionatului a i«sa* urme se
rioase care (ca și kilogramele 
în plus ale lui Moiceanu. Kallo. 
Istrate. Cîrstea.. Cristian, pe 
care aceștia le dau acum jos 
cu eforturi) nu pot fi șterse 
decît cu prețul unei angajări 
totale 
cusur.
Dimpotrivă, 
vrea să redevină ce a 
golgeter. și l-am văzut pregă- 
tindu-se cu seriozitate.

Jucătorii de la F. C. Argeș 
sint optimiști în privința re
turului. Cristian ne-a socotit

promi - 
. Do- 
i odată 
• pără-

F. C. 
de 9 
noul 
Con-

(deși nu era 
aspre), pentru 
pregătire din 
jucători an in-

eforturi)
cu . .

într-o pregătire fără 
Și nu există rețineri. 

Radu II. de pildă, 
ce a fost.

FRUNTE NU RAMII DOARSTANCE

PENTRU CA Al MAI FOST ACOLO *4

Constantin stancu a avut un 
debut excelent In Divizia „A”. 
Multi II vedeau, alătiiri de 
Ștefănescu. în echipa națio
nală. pe postul de „libero”. 
Juca bine metronom nu alt
ceva. și, Împreună cu echipa, 
urca pe drumul afirmării, cu- 
legînd, an de an. roadele ta
lentului, al muncii șl disci
plinei. Dar F.C. Argeș este 
acum pe locul 15, are o iarnă 
dificilă Totuși, căpitanul dț 
echipă mal poate să și ztm- 
bească. De ce ?

— Nu trebuie să facem din 
asta o tragedie. Ne-ar dăuna 
tot nouă, pregătirilor pe care 
le facem. Nu trebuie, desigur, 
nici să fim indiferenți. și 
nici nu slntem. Ne-cm lovit 
cu capul de sus (poate urca
sem prea sus) șl acum pri
vim adevărul crud cu respon
sabilitate. Nu sini vorbe. Iată 
pregătirile pe oare le facem. 
Putem, oare, să le comparăm 
cu cele de anul trecut, din 
vară ? Nici vorbă.

— Totuși de ce a căzut 
F.C. Argeș atît de mult 7

— Automulțumirea. Am fost 
mereu In față, lată, ultimele 
patru campionate : locul 2 
(departajați de campioană 
doar prin golaveraj), locul I 
(campioni), apoi de două ori

locul 3. consideram cd a fost 
un accident locul 11, In 1977, 
ctnd am debutat eu In echipă. 
Acum ctnd privesc clasamen
tul. tmi vine - să-l întorc tn-
vers.

— De unde sînteți. se cam 
vede Divizia ,,B“.

— Nu pentru noi. Nu e po
sibil. Eu zic că terminăm în 
prima parte a clasamentului. 
Știm ou toții cine, unde și 
cînd am greșit, in frunte cu 
mine. Si eu am avut un se
zon skib. Am fost și acciden
tat, dar am plătit tribut pre
gătirii superficiale de care 
am vorbit

— Ce trebuie făcut ?
— O pregătire fără cusur, 

refacerea potențialului de altă 
dată. Fotbal știm toți. fără 
falsă modestie. Este nevoie 
însă de disciplină, de o idee 
tactică clară, de respectarea 
sarcinilor de joc. Și mai a- 
vem o datorie. Nicolae Do
brin ne-a ajutat pe fiecare 
dintre noi să debutăm în 
marea echipă a lui F.C. Ar
geș, să ne bucurăm de atîtea 
succese. Cu toții avem obli
gația de a tace totul ca, la 
debutul lui ca antrenor, echi
pa să-i ofere satisfacția unei 
comportări șl a unor rezultate 
bune. (AI.. C.I.

la iuțeală că pînă în etapa a 
26-a F. C. Argeș nu va pierde. 
Dar pentru asta trebuie ceva. 
Primul punct din acest ceva a 
fost astfel formulat de noii 
antrenori : „MARIREA SIM- 
TULUI DE RĂSPUNDERE 
FAȚĂ DE PREGĂTIRE. FATĂ 
DE REFACERE ȘI DE AN
TRENAMENTUL INVIZIBIL". 
Este vorba, deci, de schimba
rea, în prunul rind, a ameă 
mentalități care a aruncat e- 
chîpa de Ia medaliile de bronz 
pină pc locul 15. Cum ne în
credințau antrenorii. această 
schimbare de optică a început 
chiar cu „etapa Herculane" și 
ea trebuie continuată acasă, 
apoi pe toată durata campiona
tului.

F. C. Argeș are mari obli
gații fată de ea. însăși. față

de suporteri, față de fotbalul 
nostru. Are toate motivele să 
privească 
cu mlnfe !
dă dreptul 
mai bun. 
vine de la 
crezut unii 
regretă cum ar trebui să re
grete și conducerea clubului, 
care n-a intervenit cum s-ar 
« cuvenre atunci. în momen
tele de delăsare, care au dat 
echipa atit de mult înapoi. Im
portant ni se pare faptul că 
jucătorii. împreună cu noua 
conducere tehnică sint dispuși 
să refacă terenul pierdut 
prețul unor eforturi de 
s-ati dovedit capabili chiar 
putini ani in urmă.

tntr-adevăr, 
lotului ii 

ia un ioc 
loc nu 

greșit au

ioapol.
Valoarea 

să aspire 
Dar acest 
sine, cum 
iucători. care acum

cu 
care 

cu

Șl RABDARE

Constantin ALEXE

SELECȚIONABILI DIN DOUA GENERAȚII

DE LA JOCUL

„TOTUL SĂ PORNEASCĂ

COLECTiV“ DE ÎNCREDERE

I
I
I
1
I
R

I
I
I

p«

nu

— Cum te simți la lot, Andoneî
— E cel mai frumos dar 

care l-am primit.
— îl meriți ?
— Dacă ar fi după muncă, 

■tund cred că da.
— Cum stal cu școala 1
— Sint la subingineri, dar

mă las. Am dat la Politehnică, 
la Cluj-Napoca. acum doi ani, 
mi-au lipsit citeva sutimi. Eram 
sigur că am să iau examenul. 
Am făcut foarte bine la matema
tică, — că am fost șef de pro
moție — dar m-au „trădat* in
stalațiile. Nu-i bai. Mai e timp...

— Cum al urcat la fotbal ?
— Antrenorul Gali m-a promo

vat la juniori republicani, nea 
Mitică Pătrașcu m-a dus la divi
zionari, Ștefan Coidwrn m-a luat 
în pregătiri la „A", iar Mircea 
Lucescu m-a făcut să cred că 
pot fi fotbalist.

— Care e de fapt postul tău T
— Am început ca vîrf, dar sint 

stoper, 
și pe la halfie. Sini un stoper 
căruia 
poarta 
tru încurajează 
asta îmi place .

— Care sînt jucătorii tăi favo- 
riți ?

— Bălăci și Sameș.
— Dar dintre străini ?
— Krol și Osman de la Ipswich, 

pe care l-am revăzut la TV în 
Australia, unde se dau .nenumă
rate meciuri din campionatul en
glez.

— Apropo de Australia. Cum 
evaluezi performanța voastră ?

— O performanță bună. Am 
pierdut de pomană meciul cu 
R.F.G., dar am dștigat cu o oa
recare șansă la Uruguayeni. Cred 
că am fost a doua echipă ca valoa
re, după Uruguay. Brazilienii au 
avut cîțiva jucători oare știau tot 
cu mingea, parcă erau Pele sau 
Riveltno, dar la jocul de echipă 
și la alergare erau mult mai 
slabi.

— Ce valoare a avut turneul î
— Vă dau un exemplu. Cînd 

am revenit în Europa, am cum
părat intr-un aeroport un World 
Soccer. Și — să vezi și să nu 
crezi 1 — pe toată pagina se afla 
uruguayanul împotriva căruia am 
jucat eu. Scria acolo că joacă ti
tular la seniorii Penarolului.

— Cum vezi echipa reprezenta
tivă care vine ?

— La noi, la Corvinul, totul a 
pornit de la jocul colectiv. Sper 
să se întîmple același lucru la 
echipa națională.

loan CHIR1LA

cu toate că trec uneori

H place 
adversă.

să plece spre 
Antrenorul nos- 

aceste plecări șl 
foarte mult.

mal faci, Ladislau

a»'iiMs?nniA or scai loio pmosPoiH ivomtAZi CÂȘTIGURILE 
PRONOSPORT

AU JUCAT - AU CIȘTIGAT I
A doua tragere obișnuită Loto 

din acest an,, desfășurată vineri 
15 ianuarie, constituie o nouă 
confirmare a avantajelor perma
nente oferite de acest tradițional 
sistem de joc : la categoria I au 
fost atribuite PATRU AUTOTU
RISME -DACIA 1300“, toate pe 
bilete achitate în cotă de 25 la 
sută, în timp ce la categoria a 
II-a valoarea unitară a premiilor 
a fost de peste 11.000 lei etc. Cei 
patru proaspeți posesori de auto
turisme sint : Pandelică Paul d»n 
com. Stefăneșli, iud. Argeș, Der- 
brcuasian Hamparțun și Bălănes-

cu Doru-Marius — ambii din Ti
mișoara și Ispir Gheorghe din 
București. Participînd la tragere 
de vineri 29 ianuarie, 1982, vă 
puteți înscrie și dv. numele pe 
lista marilor cîștigători. Nu ui
tați ca astăzi si mîine sînt ulti
mele zile pfcntru procurarea bi
letelor cu

Tragerea 
de astăzi, 
desfășoară

numerele preferate !
obișnuită Pronoexpres 
27 ianuarie 1932, se 
începi nd de la era 

16.00 în sala Clubului „Finanțe- 
Bănci“, din București, str. Doam
nei nr. 2, numerele câștigătoare 
vor fi transmise la radio șl te
leviziune hi cursul seriL

CONCURSULUI 
DIN 24 IANUARIE 
1982

(12 rezultate) £ 2 
autoturism 
variante 25%

Categoria 1 
variante 100%, 
cia 1300“ și 6 
17.500 lei.

Categoria 2 (11 rezultate) :
variante 100% a 7.241 
variante 25% a 1810

Categoria 3 (10
135 variante 10ft%c* a 
1.62-8 variante 25% a

REPORT CATEGORIA 
k-i.

Autoturismele Dacia 
la categoria 1 au fost 
de STAN GABRIEL d n Brașov 
și GURZU SERGIU din Buzău.

„Da-
a
9

126lei și 
lei.
rezultate) : 

812 lei și 
203 lei.

1300- de
obținute

— Ce
Boloni ?
- Și 

bine !
— Concret !
— Am intrat 

serie, fiind mai intii stomato
log la Policlinica de copii din 
Tg. Mureș, apoi la cabinetul de 
la combinatul chimic, am fost 
chemat de Mircea Lucescu la 
lotul reprezentativ...

— Numai lucruri frumoase I
— Do, dar mai există și tu

rul lui A.S.A. Tg. Mureș, 
acest —5 
vărului.-,

— Cum
— Sint

Multe schimbări 
datorită accidentărilor, 
dărilor, o 
conducere, 
ții cu care am fost tratați, dar 
și indisciplinei noastre, a tutu
ror, care niciodată n-am cre
zut că vom ajunge intr-o ase
menea situație. N-am fost o 
clipă speriați, nici cei tineri, 
nici cei mai virstnici, de gin- 
dul retrogradării. Acum 
speriați prea tare !... 
insă, n-avem lot de 
„B", orice s-ar spune !

— Să vedem ce va 
returul !

— Mie nu-mi plac 
mari, că de angajamente și 
promisiuni „celebre" sîntefi și 
dv. sătul ! In acest retur tre
buie ca A. S. Armata să în
semne o ECHIPA. Nu Hajnal, 
Bblăni, Ispir de-o parte, ca 
oameni experimentați, și cei 
tineri, de altă parte, cu elanul. 
Toți trebuie să fim un singur 

care seriozitatea și e- 
in pregătiri și in joc, 
și in afara lui, tre- 

reprezinte legile prin-

bine și mai puțin

puternic în me-

eu 
in clasamentul ade-

s-a ajuns aici ? 
mai multe cauze, 

de echipă, 
suspen- 

anumită criză de 
datorată blinde-

sîntem 
Cinstit, 
Divizia

spune

vorbele

„11", in 
rigența, 
pe teren 
bute să 
cipale.

— Acum un an, cînd încer
cam să discutăm despre o e- 
ventuală revenire a ta la echi
pa națională, ai

— Sufeream 
că nu mai eram 
chideați o rană

cam ezitat... 
mult, atunci, 
in lot. Dcs- 

in mine.

— Care s-a vindecat, acum ?
— Intr-un fel I Cred că aș

fi fost mult mai fericit ca a- 
cum să ne pregătim să mer- 

' gem in Spania, 
tăriti cu tinerii 
i-au impus.

— Să uităm, 
trecutul !

— Acum am mare încredere 
in Mircea Lucr-cu, și nu pen
tru cd m-a rechemat la lot. la 
28 de ani, cu 43 de selecționări 
in spate. Cred in omul de ca
racter care este Mircea Luces- 
cu, în antrenorul foarte bine 
pregătit, cu idei moderne si 
elan tineresc, calități probate 
cu mult succes la Corvinul. 
Părerea mea este că la ora r- 
ceasta noua echipă națională 
trebuie sprijinită foarte mult. 
De jucători, dar și de ceilalți 
factori, antrenori de club, con
ducători, ziariști. Mircea Lu- 
cescu și noua echipă au ne
voie de încredere și liniște. 
Trebuie să se manifeste curajul 
răbdării fată de această nouă 
încercare a fotbalului româ
nesc. Trebuie să ni se ceară 
in timp o ECHIPA puternică, 
cu personalitate, care să nu 
tremure în fata oricărui adver
sar. Calificările pentru cam
pionatul european și, după 
aceea, pentru campionatul 
mondial oferă fotbalului româ
nesc șansa de a reveni acolo 
unde îl dorim cu toții...

Mirceo M. IONESCU

cei vechi, în^ 
talentați care

dacă putem,
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VOINȚA JOACA CU SLAVIA PRAGA
(Urmar din pag. 1)

cu care acționați pentru găsirea căilor ji 
mijloacelor celor mai potrivite de soluțio
nare a problemelor de care depinde mer
sul înainte al societății noastre. Țara întrea
gă cunoaște cu cit suflet și cu cită dăruire 
acționați pentru progresul economic și so
cial al patriei noastre, pentru făurirea unei 
economii moderne, de înaltă eficiență șî pro
ductivitate, pentru punerea tot mai largă in 
valoare a potențialului material și uman al 
societății noastre. Apreciem preocuparea 
dumneavoastră deosebită pentru ca tot ceea 
ce se realizează în patria noastră socia
listă, sub conducerea încercată a partidului, 
să servească poporului, să se materializeze 
în ridicarea continuă a nivelului de trai, ma
terial și spiritual al poporului, într-o ca
litate nouă a muncii și vieții tuturor cetă
țenilor patriei noastre socialiste. Sînt profund 
pilduitoare hotărîrea și consecvența cu care 
acționați pentru promovarea principiilor eticîi 
și echității socialiste în toate domeniile 
vieții economice și sociale, pentru asigurarea 
tuturor condițiilor necesare împlinirii și afir
mării plenare a personalității umane în so
cietatea noastră.

Ne mîndrim cu toții că avem un asemenea 
partid puternic și unit cum este Partidul 
Comunist Român — care-și îndeplinește cu 
cinste rolul de forță politică conducătoare a 
societății, centru vital al întregii națiuni. Cu
noaștem și apreciem contribuția dumnea
voastră decisivă la crearea și dezvoltarea 
unui asemenea partid, la întărirea rolului 
sau conducător în societate, la perfecțio
narea continuă a formelor ți metodelor sale 
de activitate, la legarea organică, mereu 
mai strînsă cu clasa muncitoare, cu țărăni
mea și intelectualitatea, cu masele largi ale 
poporului. Dam o înalta apreciere-grijii per- 
manente pe care o manifestați pentru per
fecționarea metodelor, a stilului de muncă 
ai organelor șr organizațiilor de partid, pen
tru promovarea neabătută a principiilor 
muncii colective, a spiritului revoluționar, de 
responsabilitate comunistă, de umanism re
voluționar, în întreaga activitate a partidului 
nostru.

Apreciem, de asemenea, energia și con
secvența cu care acționați pentru întărirea 
continuă a statului socialist, pentru perfec
ționarea activității sale, a relațiilor de pro
ducție și sociale din societatea noastră, a 
formelor șî metodelor de conducere socială, 
a democrației muncitorești, socialiste, pentru 
înfăptuirea politicii naționale juste a parti
dului nostru și crearea cadrului organizat 
de participare nemijlocită a clasei munci
toare, țărănimii, intelectualității, a tuturor 
oamenilor muncii — români, maghiari, gen- 
r.iani și de alte naționa.ități — la condu-’ 
cerea diferitelor sectoare ale vieții econo
mice și sociale, a întregii societăți. Devenit 
cu adevărat stăpîn pe destinele sale, po
porul nostru acționează astăzi intr-o puter
nică unitatj moral-politică, strins unit In 
jurul partidului, in cadrul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, pentru a-șl făuri 
liber viitorul de bunăstare și fericire așa cum 
îl dorește.

întregul nostru partid dă o înaltă apre
ciere uriașei contribuții pe care ați adto-o 
și o aduceți la dezvoltarea gîndiril sodal- 
politice creatoare, ta îmbogățirea tezauruhd 
teoretic al partidului cu noi idei, teze și con
cluzii desprinse din practica edificării socio- 
liste în România și a mișcării muncitorești, 
revoluționare din întreaga lume, din analiza 
științifică a fenomenelor vieții sodal-politice 
contemporane.

Constituie un înalt exemplu pentru noi 
toți, pentru întregul partid activitatea multi
laterală je care o desfășurați cu neobosită 
energie și elan revoluționar, stilul dumnea
voastră de muncă viu, In directă legătură cu 
masele, contactele șl dialogul permanent 
cu poporul, cu cei ce făuresc socialismul In 
patria noastră.

Slujind cu nesecată energie interesele țării 
șî poporului român, cauza socialismului In 
patria noastră, v-ați afirmat, totodată, și 
ați intrat în conștiința umanității - spre mîn- 
drîa noastră, a întregii țări - ca promotor al 
celor mai nobile idealuri de înțelegere, cola
borare șî pace între națiuni, ca strălucit 
luptător pentru independența și suveranU 
tatea popoarelor.

Partidul, întregul nostru popor apreciază 
in mod deosebit aportul dumneavoastră be- 
tărîtor ta elaborarea șî înfăptuirea politică 
externe de pace șî colaborare o partidului 
șl statului nostru, la întărirea prieteniei șl 
elaborării României cu toate țările socia
liste, ca țările în curs de dezvoltare și ne
aliniate, cu toate statele lumii, fără deose
bire de orînduire socială.

Este unanim recunoscută șî apreciată ex
cepționala dumneavoastră activitate pentru 
promovarea în viața internațională a princi
piilor noi, democratice, de deplină egalitate 
>n drepturi, respect al independenței șl su

veranității naționale, neamestec în treburile 
interne și avantaj reciproc, de nerecurgere 
la forță și la amenințarea cu folosirea forței.

In actualele împrejurări internaționale, cind 
pe plan mondial s-a ajuns la o încordare 
extremă, cînd viața, libertatea și indepen
dența popoarelor, liniștea și pacea întregii 
lumi sînt tot mai grav puse in pericol, che
mările și îndemnurile dumneavoastră de a 
se face totul - pină nu e prea tîrziu — pen
tru a se înlătura pericolul războiului, pentru 
a se împiedica agravarea situației interna
ționale și a se păși ferm pe calea reluării și 
continuării politicii de destindere, colaborare 
și pace găsesc un profund ecou în conști
ința popoarelor de pe toate meridianele 
lumii.

Popoarele, forțele înaintate de pretutin
deni cunosc și apreciază energia cu care 
militați pentru soluționarea marilor proble
me care confruntă omenirea, pentru lichi
darea stărilor de conflicte și încordare, pen
tru abolirea politicii de forță și amenințare 
cu forța și soluționarea tuturor litigiilor din
tre state numoi și numai pe cale pașnică, 
pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea 
noii ordini economice internaționale. Sînt 
larg apreciate eforturile pe care le desfă
șurați în direcția înfăptuirii securității în Eu
ropa, a trecerii la măsuri practice, concrete 
de dezarmare și în primul rînd de dezar
mare nucleară. Marea inițiativă de pace și 
dezarmare a României — inspirată și des
fășurată la înflăcărată dumneavoastră che
mare - a afirmat cu putere voința și hotă- 
rîrea națiunii noastre de a face totul pentru 
oprirea cursei înarmărilor, pentru neampla- 
sarea de noi rachete nucleare pe continen
tul nostru, pentru retragerea și reducerea ce
lor existente, pentru o Europă unită, fără 
arme nucleare.

Puternica rezononță in conștiința umani
tății pe care au avut-o marile acțiuni pentru 
paoa ți dezarmare din România, propunerile 
și inițiativele dumneavoastră au confirmat, 
încă o dată, imensul prestigiu internațional 
de care vă bucurați, stima șl prețuirea pe 
care popoarele lumii vi le poartă ca stră
lucit luptător pentru apărarea dreptului fun
damental al oomenilor, al popoarelor — la 
viață, la pace, la existență liberă și demnă.

întregul nostru partid și popor apreciază 
In mod deosebit activitatea neobosită pe 
care o desfășurați - ca internaționalist ferm 
și consecvent — pentru dezvoltarea colabo
rării și solidarității partidului nostru cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, cu parti
dele socialiste, social-democrate, cu mișcă
rile de eliberare națională, cu forțele demo
cratice, progresiste și antiimperialiste de 
pretutindeni, in lupta pentru pace și pro
gres social, pentru o lume- mai bună și mal 
dreaptă pe planeta noastră.

Dorim, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă asigurăm — și cu 
prilejul acestui moment aniversar — de hotă
rîrea noastră neabătută de a urma înaltul 
exemplu pe care îl oferiți, in permanență, 
nouă, comuniștilor, întregului popor, muncind 
eu abnegație și dăruire revoluționară pentru 
a înfăptui obiectivele istorice stabilite de 
Congresul al Xll-lea și Programul parti
dului de edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism. Ne angajăm cu toții să 
milităm cu toate forțele pentru creșterea 
continuă a rolului conducător al partidului, 
pentru întărirea unității și coeziunii sale, fă- 
cind totul pentru a asigura înfăptuirea pe 
pămîntul patriei a mărețelor idealuri ale 
socialismului și comunismului, pe care le-ați 
slujit și le slujiți cu nemărginit devotament 
— și cărora le-ați consacrat întreaga viață.

In aceste clipe de sărbătoare, dînd glas 
gîndurilor și simțămintelor întregului nostru 
partid, ale comuniștilor și tuturor oamenilor 
muncii care edifică noua orînduire în Româ
nia, vă dorim, cu toată căldura inimilor, să 
trăițl în sănătate, să vă bucurați de multă 
putere de muncă, pentru a aduce acestei 
patrii șl acestui popor - care vă înconjoară 
cu căldura dragostei și recunoștinței sale - 
noi și noi victorii, făcîndu-l să se înalțe tot 
mai mîndru, liber și demn între națiunile 
libere șl demne ale lumii I

Vă dorim, în continuare, mari și strălu
cite realizări în activitatea dumneavoastră de 
supremă răspundere, zile luminoase și 
bucurii, împreună cu ^tovarășa Eleno 
Ceaușescu, cu toți cei ce vă sînt dragi și 
apro plăți.

Să râminețl mereu tînăr, dinamic șl plin 
de energie - așa cum vâ știm cu toții - 
In fruntea partidului șl țării, conducînd. cu 
înțelepciunea și hotărîrea care vâ sînt ca
racteristice, destinele României spre orizon
turi tot mai Mminoase de progres, civili
zație șî bunăstare, spre comunism.

La mulți anî, iubite tovarășe Nicolae. 
Ceaușescu 1

București, 26 ianuarie 1982

Sala Floreasca găzduiește 
(astăzi, la ora 18) un nou meci 
de baschet feminin în cadrul 
atractivelor întreceri ale cu
pelor europene. Este vorba de 
întilnirea dintre Voința Bucu
rești și Slavia Praga, compo
nente (alături de S. C. Tung
sram Budapesta) ale grupei 
„A“ a sferturilor de finală ale 
Cupei ,,Liliana Ronchctti". 
Bucureștencele (învinse in 
tur. la Praga, cu scorul de 
80—61) au o misiune dificilă in 
fata favoritelor grupei, în al 
căror palmares figurează chiar 
cucerirea trofeului (în 1976, în 
finala cu Industromontaj Za
greb) Formația pragheză. a- 
depta unui joc atletic și tehnic, 
are In alcătuire baschetbaliste

de certă valoare, dintre care sa 
disting cunoscutele internațio
nale Anna Kozmanova și Bana 
Zarevicka jucătoare de bază 
ale reprezentativei Cehoslova
ciei (clasată pe locul 3 la edi
ția de anul trecut a campio
natului european). Voința va 
prezenta echipa standard, adi
că : Ștefani» Borș. Gabriela 
Strugaru, Tatiana Popescu, Li
liana Slavei, Estela Tomcscu, 
Lucia Grecu. Verginia Soare, 
Rodie» Ungureanu. Rodica Cio- 
ranu și Elena Filip. Antre
nor : M. Strugaru. Arbitrii 
meciului : A. Zeh (R. D. Ger
mană) și T. Dobrev (Bulga
ria) ; comisar F.I.B.A. ; G. Ra- 
dojkovici (Iugoslavia).

SABRERH ROMANI-PE LOCUL II 
lNTR-0 MARE COMPETIȚIE INTERNAȚIONALĂ
Concursul internațional de 

sabie de la Moscova s-a în
cheiat cu proba pe echipe, la 
care au fost înscrise 16 forma
ții, în patru grupe preliminare. 
Reprezentativa României (care, 
în urma promițătoarei evoluții 
din proba individuală, a avut 
poziția a doua în clasament) a 
obținut următoarele rezultate 
in grupă : 9—6 cu selecționata 
Moscova I (în care a evoluat 
și cîștigătorul de la „indivi
dual", Kazokin), 9—5 cu R.S.S. 
Bielorusă și 9—2 cu R.S.S. A- 
zerbaidjană, dobîndlnd, astfel, 
dreptul să evolueze în elimi
nările directe, alături de alte 
șapte echipe. învingînd apoi

formațiile Cubei (9—6) și 
R.S.F.S. Ruse (9—6, în semifi
nală, prin victoriile obținute, 
de C. Marin și M. Mustață, 
cite 4, I. Pop — 1), reprezen
tativa României s-a calificat îr 
finala probei. în care a întîlnit 
prima garnitură a U.R.S.S. For
mația gazdă a învins cu 9—3 
prin victoriile realizate de 
Burtev și Alșan, cîte 3, Kro- 
vopuskov 2, Aliohin 1, pentn 
reprezentativa României pune 
tind Pop. Mustață și Marin 
cîte 1. •

Pentru locurile 3—4: Ungarie 
— R.S.F.S.R. 9—4; pentru locu
rile 5—6: Bulgaria — R.S.S 
Bielorusă .9—5.

SEBASTIAN CUE Șl JARMILA KRATOCHVILOVA,
CEI MAI BUNI ATLEȚI

Ancheta ziarului „Sport" din 
Bratislava pentru desemnarea 
celor mai buni atleți din lume 
(ajunsă la a 10-a ediție) i-a 
desemnat pe Sebastian Coe șl 
Jarmila Kratochvilova drept 
laureați ai anului 1981. La an
chetă au participat 414 specia
liști din 39 de țări.-Iată clasa
mentele primilor 10 : masculin: 
1. Sebastian Coe (M. Britanle) 
3 991 p, 2. Steve Ovett (M. 
Britanie) 2960 p, X Konstantin 
Volkov (U.R.S.S.) 2956 p, 4.
Renaldo Nehemiah (S.U.A.) 
2717 p. 5. Edwin Moses (S.U.A.

OPT LUPTĂTORI ROMÂN! 
CONCUREAZĂ IN U. R. S. S.

Ieri dimineață au plecat In 
Uniunea Sovietică opt tineri 
din lotul reprezentativ <fe lupte 
libere al tării noastre, care vor 
participa la un important tur
neu international ce se va des
fășura vineri, sîmbătă 81 du
minică la Tbilisi. Au făcut de
plasarea Traian Marinescu (cat. 
62 kg) Costin DănălU (68 kg). 
Constantin Damaschin și Clau- 
diu Tăm&dulanu (74 kg), 
Gheorghe Fodore și Iulian 
Rîșnoveanu (82 kg), Dragoș 
Zuz și Gheorghe Brosteanu (90 
kg). Ei sînt însoțiți de antre
norul Vasile Iorga. La acest 
turneu si-au mai anunțat par
ticiparea luptători valoroși din 
mal multe țări.

Al SEZONULUI TRECUT
2657 p, 6. Carl Lewis (S.U.A. 
2138 p, 7. Henry Rono (Kenya 
1743 p, X Alberto Salaza 
(S.U.A.) 465 p, 9. Alan Well 
(M. Britanie) 411 p, 10. Iui 
Sedîh (U.R.S.S.) 328 p; femlnii 
1. Jarmila Kratochvilova (Ce 
hoslovacia) 3663 p, 2. Evelyi 
Ashford (S.U.A.) 3555 p, 3. An 
toaneta Todorova (Bulgaria 
3163 p, 4. Ramona Neuber 
(R.D.G.) 2203 p, 5. Tatiana A 
nisimova (U.R.S.S.) 1298 p, 6 
Ilona Slupianek (R.D.G.) 1220 p 
7. Ludmila Veselkova (U.R.S.S.! 
1159 p, 8. Evelyn Jahl (R.D.G.j 
1100 p, 9. Ellen Neumann 
(R.D.G.) 986 p. 10. Marita Koch 
(R.D.G.) 637 p.

R. RUUD CONDUCE
ÎN „CUPA MONDIALA"

LA SĂRITURI CU SC111URILE
MONTREAL, 26 (Ager pres).

— „Cupa Mondială" la sărituri 
cu schiurile a programat p* 
trambulina de Ia Thunder Bay 
(Ontario) un concurs, în cars 
victoria a revenit sportivului 
canadian Horst Bulau — 135,1 
puncte, urmat de italianul Ma
ssimo Rigoni — 126,2 puncte 
șî de austriacul Ernst Vettori
— 124,1 puncte.

în clasamentul general con
duce norvegianul Roger Ruud
— 89 puncte.

TELEX 9 TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Rezultate pe te

ren acoperit la Edrnentoa (Ca
nada). Masculin : Înălțime : ottey 
(S.U.A.) — 2,20 m ; 800 m : Le- 
mashon (Kenya) — 1:50,0 ; pră
jină : Beli (S.U.A.) — 5,60 mț 
3 ooo m : Nyambul (Tanzania) — 
8:03,96 Feminin : 200 m : Flo
rence Griffith (S.U.A.) — 23,93;
3 000 m : Francfe Larrieu (S.U.A.) 
— 9:20,01. • La Berlin, Heike
Daute a ctștlgat proba de sări
tură tn lungime cu 6,60 m.

HOCHEI • Rezultate din cam
pionatul unional : Ț.S.K.A.
Moscova — Spartak 4—2, Dinamo 
Riga — S.K.A. Leningrad 7—5, 
Himik Voskresensk — Torpedo 
Gorki 2—5. Kristal Saratov — 
Aripile Sovietelor 7—6. După 27 
de etape conduce T.S.K.A. ou 
47 p. urmată de Spartak 46 p șl 
Dinamo Moscova 42 p.

PATINAJ VITEZA • La Davos, 
sportiva americană Sarah Doctor 
a stabilit două noi recorduri 
mondiale pentru junioare în pro
bele de 1 500 m — 2 : 11.23 șl 3 000 
m - 4:40,22.

SANIE • Pe pîrtla de la Lake 
Placid au luat sftrșit întrecerile 
C.M de juniori. La masculin, 
victoria a revenit lui Hans-Joa- 
chim Schurak (R. D. Germană), 
tar la feminin sovieticei Elena 
Buslaeva

SCHI • Proba masculină da 
30 km din cadrul campionatelor 
de schl-fond ale Finlandei a fost 
clștigată de Juha Mleto, unul 
dintre principalii favorițl ai apro
piatelor campionate mondiale de 
la Holmenkollen, cu timpul de 
lh 22:37. In proba feminină de 
10 km, pe locul I s-a clasat Ma- 
ria-Lisa Hamalainen, cu 31:14,0.
• Proba feminină de slalom spe
cial desfășurată pe pirtia de la 
Grenoble a revenit suedezei Ma
rita Adio — 1:30,79, urmată de 
elvețiano Simona Grunnard — 
1:31,10.

ȘAH • Turneul de la Wljk aan 
Zee (Olanda) a continuat cu 
runda a 8-a, la care Tal l-a în
vins pe Sosonke, iar Timman pe 
Htlbner. Ia clasament conduce 
Nuna (Anglia), cu 5,5 p, urma» 
de Hori (Cehoslovacia) și Van 
der Wiel (Olanda) — cu cîte 5 p.
• După 10 runde. In turneul de 
la Bajmok (Iugoslavia) conduce 
Nlkolicd cu 7,5 p.

TENIS • Turneul feminin da 
la Seattle a fost cîștigat de Mar
tina Navratilova, care a dispus 
in finală cu 6—2, 6—0 de Andrea 
Jaeger. O In finala turneului fe
minin de Ia Montreal, jucătoare» 
engleză Glynis Coles a favins-a 
cu 6—4, 6—4, pe Anne Thamp- 
som (S.U.A.).
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