
Prin votul unanim al delegaților 
la cel de al lll-lea Congres al F.D.U.S., 
expresie a voinței întregului popor, 
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Lucrările primei ședințe 

de ieri a Congresului
Lucrările celui de-al lll-lea 

Congres al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste au 
fost reluate, vineri, 8 februa
rie, in ședință plenară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au fost 
tntimpinati de participant! eu 
deosebită căldură. Cel prezenți 
au aclamat Îndelung, din inimă, 
pentru Partidul Comunist Ro
mân, forța politică conducă
toare a societății noastre, pen
tru secretarul general al par
tidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care și-a făcut din 
slujirea devotată a patriei și 
poporului telul suprem al În
tregii sale activități revoluțio
nare.

Prima parte a lucrărilor a fost 
condusă de tovarășul Constantin 
Arseni.

In cadrul dezbaterilor asupra 
problemelor înscrise pe ordinea 
de zi. au luat cuvintul Gheor- 
ghe David, delegat al județu
lui Neamț, Viorica Drăgan, de
legat al județului Constanța, 
Horia Dumitru Dediu, delegat 
al județului Galati, Gheorghe 
Banu, delegat al județului Dîm
bovița, Maria Stanciu, delegat 
al județului Covasna, Nieolae 
Teodorescu, delegat al Asocia
ției Oamenilor de Știință, De- 
zideriu Szilagyi, delegat al 
Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară, patriar
hul Justin Moisescu, delegat 
al Bisericii Ortodoxe Române, 
Maria Liliana Huianu, delegat 
al județului Prahova, Nicolae 
Gavrilă, delegat al județului 
Buzău, Floarea Șerban Costa- 
che. delegat al județului Brăila, 
Petre Dănică, delegat al Uni
unii Centrale a Cooperativelor 
Meșteșugărești, Ernest Breiten
stein, delegat al Consiliului oa
menilor muncii de naționali
tate germană, Vasile Tomescu, 
delegat al Uniunii Compozito
rilor și Muzicologilor, Ion Cră- 
eiunescu, delegat al județului 
Tulcea, Haralambie Alexa, de
legat al Consiliului National 
pentru Educație Fizică și Sport.

Vâ rog să-mi Îngăduiți ca. 
de la tribuna Congresului al 
lll-lea al Frontului Democra
ției si Unității Socialiste — a 
bdus în cuvintul său tovarășul 
Haralambie Alexa — să dau 
glas sentimentelor tuturor spor
tivilor si întregului activ al 
mișcării sportive, de fierbinte 
dragoste si aleasă prețuire fa
tă de secretarul general ai

(Continuare in pag 2—3)

PLENARA CONSILIULUI NATIONAL 
DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII

Sub președinția tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, au avut loc, 
vineri, 8 februarie. lucrările 
primei plenare a Consiliului 
Național al Frontului Demo
crației și Upitătii Socialiste.

Plenara a aprobat in unani
mitate următoarea ordine de zii

1. Alegerea Biroului Executiv 
al Consiliului National a! Fron- 
tnlu' Democrației și Unității 
Socialiste. —. _ . .

- - - - - - - - - - BIROUL LltCUEIV - - - - - - - - —| 
AL CONSILIULUI NATIONAL AL LRONTULUI 

DEMOCRAȚIEI Șl UNILA]ll SOCIALISTE 
Președintele Frontului Democrației 

și Unitafii Socialiste, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Prim-vicepreședinte al Consiliului National al Frontului 
Democrației și Unitâții Socialiste - Manea Mâne seu 

Vicepreședinți ai Consiliului Național : Tamora Maria 
Dobrin, președinte al Biroului Executiv, Constontin Arseni, 
Andrei Neagu, Eduard Eisenburger, Ana Mureșan, Constan
tin Nițâ, losif Uglar, 

Secretari ai Consiliului Național : Ion Catrinescu, Ion 
Sirbu, Emilia Sonea.

Membri : Radu Beiigan, Maria Bobu, Nicolae Câlinoiu, 
Nicu Ceaușescu, Miho; Gere, Ion Ursu, Doina Benea, Ni
colae Giosan, llie Ceaușescu, Gherghina lonescu, Ion Irt- 
mescu, Vasile Marin, Dumitru Radu Popescu, Poliana Cris- 
tescu, Tudor Mohora, Ion Mitran, Rodica Paraschhra Vilca.

AL FRONTULUI
SOCIALISTE

2. Probleme legate de pregă
tirea alegerilor de deputați 
pentru Marea Adunare Națio
nală si consiliile populare.

Plenara a aprobat, in unani
mitate. ca Biroul Executiv si 
Consiliului National al F.D.U.S. 
să fie alcătuit din 29 membri.

Supuse votului, propunerile 
nominale pentru iniregnl Birou 
Executiv an fost aprobate in 
unanimitate.

Biroul Executiv r fost tmira- 
ternieit să Întocmească progra
mul de activitate al Consiliului 

Național, să ia toate măsurile 
pentru buna pregătire a alege
rilor de deputati. să acționeze 
In vederea bunel organizări «1 
desfășurări a acestora.

In încheierea lucrărilor ple
narei tovarășul 
Ceausescu a urat 
Biroului Executiv 
Consiliu Național al 

Nicolae 
membrilor 
întregului 
Frontului

Democrației si Unității Socia
liste succes deplin si rezultate 
cit mai bune in îndeplinirea 
sarcinilor de mare răspundere 
ee le revin.

Adoptarea documentelor Congresului și alegerea 
noului Consiliu Național al F. D. U. S.

Lucrările au fost conduse, 
după pauză, de tovarășa Lina 
Cioban u.

In continuarea dezbaterilor, 
au luat cuvintul Constantul Ar
seni, delegat al municipiului 
București, președintele Co
mitetului Central al Or
ganizației Democrației și U- 
nității Socialiste, Florian Io- 
neseu, delegat al județului 
Dolj, Nicolae Petru Oargă, de
legat al județului Hunedoara, 
Draga Atanasin, delegat al 
municipiului București, Dinu 
Drăgan, delegat al Uniunii Ti
neretului Comunist, Salvina 
Marehiș, delegat al județului 
Arad, Iulian Dinu, delegat al 
județului Ialomița, Eugenia 
Măndița, delegată a Consiliului 
Național al Femeilor, Dumitru 
Marica, delegat al județului 
Cluj, Dragomir Stan, delegat 
al județului Călărași.

Apreciind că in dezbaterile 
din plen, din comisii și din 
Conferința a n-a pe tară a 
O.D.U.S., in eadrul eărora au 
luat cuvintul Z52 participant), 
reprezentind diferite domenii 
de activitate, au fost abordate 
cele mai Importante probleme 
politice, economice, eultural- 
ștlintifice și (oeiale ce Intră 
in sfera de preocupări ale 
Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste, Congresul a bo- 
lărit sistarea discuțiilor.

S-a trecut la adoptarea docu
mentelor dezbătute de Congres.

Exprimind profunda adeziune 
față de Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la cel de-al XIII-lea Congres 
al partidului, Congresul F.D.U.S. 
a hotărit ea acest document 
programatic să constituie teme- 
Ha politiei a întregii activități 
organizatorice și eulturaJ-edu- 
eative a Frontului Democrației 
șl Unității Socialiste. Con
gresul a aprobat de asemenea, 
ea documente programatice ale 
activității F.D.U.S. : Directivele 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 

PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 
PREȘEDINTELE FRONTULUI DEMOCRAȚIEI 

Șl UNLTĂTU SOCIALISTE
Mult iubite |i stimate tovarâșe NICOLAE CEAUȘESCU,
Cu profund interes, deplini adeziune și înflăcărată min- 

dne patriotică, sport’vU, tehnicienii, Întregul activ al miș
cării sportive au urmărit — in aceste zile de 
avint creator pentru transpunerea in viață a hotărîri- 
lor istoricului Congres al XIII-lea al partidului — lu
crările celui de al IIJ-lea Congres al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste și ale celei de-a II-a Conferințe 
oe tară a Organizației Democrației și Unității Socialiste, 
marele forum al democrației noastre socialiste, al cărui 
moment culminant l-a constituit — un nou act politic 
fundamental — realegerea unanimă și entuziastă a Dum
neavoastră in funcția de președinte al Frontului Democra
ției si Unității Socialiste.

Această deplină unitate de glnd. faptă și voință a între
gului popor exorimă stima, prețuirea admirația, marea în
credere si recunoștința tuturor fiilor acestui oămînt stră
moșesc pentru tot ce ați făcut și faceți, in mod strălucit 
Si oilduitor oentru inflortrea României socialiste. Dentru 
bunăstarea si fericirea poporului, pentru ridicarea continuă 
a scumpei noastre patrii oe culmi tot mai Înalte de civi
lizație si progres.

Împreună cu întregul popor slujitorii sportului românesc 
văd in realegerea Dumneavoastră In Înalta funcție de 
președinte al Frontului Democrației si Unității Socialiste

(Continuare tn oag l—J)

Congresului al XIII-lea al Par
tidului Comunist Român pri
vind dezvoltarea economico-so- 
eială a României in cincinalul 
1986—1990 și orientările de pers
pectivă pină in anul 2000 ; 
Programul-Directivă de dezvol
tare economico-socială a Ro
mâniei in prolil teritorial in 
perioada 1986—1990 ; Progra- 

mul-Directlvă de creștere a ni
velului de trai și de ridicare 
continuă a calității vieții in 
perioada 1986—1990. De aseme
nea, a fost adoptată in unani
mitate Cuvintarca tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la deschide
rea luerărilor Congresului al 
m-lea al F.D.U.S. și s-a ho- 
tărît ea ideile ți orientările 
cuprinse in acest document 
programatic să stea Ia baza în
tregii activități viitoare a 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, a organizațiilor 
sale componente.

Congresul a aprobat, in una
nimitate. Raportul privind ac
tivitatea desfășurată și sarci
nile ee revin Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, 
organizațiilor componente, pep- 
tru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea^ al Parti
dului Comunist Român, a Pro
gramului partidului de ridicare 
a patriei pe culmi tot mai înal
te ale progresului și civiliza
ției socialiste, de realizare a 
dezarmării, a colaborării si pâ“ 
di intre popoare.

An fost apoi aprobate Pro
gramul de măsuri pentru orga
nizarea și desfășurarea alegeri
lor generale de deputat! în Ma
rea Adunare Națională și eon- 
sflille populare: Manifestul 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste pentru alegerile 
generale de deputat! in Marea 
Adunare Națională și in consi
liile populare, precum și Re* 
setnțla Congresului al IlI-Ica

(Continuare in pap. 2—3)



CONGRESUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI
Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

i a Lucrările primei ședințe de ieri
(Urmtr» «fia paș 1)

norUdulul nostru tovarășul 
Nicolae Ceausescu, oel mai Iu
bit fiu ai poporului român, 
oentru inestimabila contribuție 
la continua înflorire a Româ
niei socialiste, la ridicarea bu
năstării ooDorului. la cauza ge
nerală a socialismului, comu
nismului si oăcii în lume-

Ultimele două decenii. cele 
mai fertile din intreaea isto
rie a DODOpului român, intra
te în conștiința noastră a tu
turor. sub denumirea scumpă 
nouă de .Epoca Ceausescu*, 
cuprind, intre fenomenele de 
remarcabil Drogres înregistrate 
în toate domeniile, si dezvol
tarea 
tului. 
patria 
ga iată 
sufletitor. ___ _ _____
ai XIII-lea al partidului. îm
preună cu Uniunea Generală a 
Sindicatelor, cu C.C. al U.T.C., 
celelalte organizații comoonen- 
te ale F.D.U.S. vom actions 
Dentru asigurarea celor mal 
bune condiții ca educația fizi
că si soortul să dobindeascâ o 
tot mai largă dezvoltare să 
cuprindă oractic întregul oo- 
Dor. a cărei sănătate si vigoare 
constituie o chezășie a succe
sului in muncă- a îndecîinirfl 
sarcinilor de oroductie baza

educației fizice si soor- 
M iscarea sportivă din 

noastră este puternic an- 
De dramul luminos in- 

t rasat de Congresul

construcției socialista. Marea 
oomoetitle snortivă națională 
„Dadada" — creată din ini
țiativa tovarășului Nicolae 
Ceausescu — cuprinde Întregul 
tineret al patriei, se afirmă toi 
mal puternic, ca o uriașă miș
care de masă, asieurind oarti- 
cinarea celor mal largi cate
gorii de oameni ai muncii la 
practicarea exercitiilor 
sportului si turismului.

Raportez Congresului 
53 de medalii, dintre 
de aur. obținute de 
români la Jocurile OUmDice de 
vară 
1984. 
locul 
celor 
cânte. Acest succes fără Dre- 
cedent mobilizează puternic pe 
toti sportivii români, oe 
tehnicienii 
activ, care 
stienti de 
Dregăti cu

fizice.

că cele 
care 20 
sportivii

de la Los Angeles. tn 
au situat țara noastră pe 
al H-lea tn clasamentul 
140 de națiuni oartid-

toți 
si ir.trezul nostra 
sînt De declin con- 

datoria lor de a se 
si 

re. tenacitate 
tjsm. Dentru 
semne anul 
ta performanța 
bază solidă a viitoarelor afir
mări în competițiile eurooene. 
mondiale si olimDice-

DuDă ce s-a referit la exis
tența In activitatea de educa
ție fizică si snort a unor Ro
suri si neajunsuri, vorbitorul a 
arătat că Consiliul Național

mai multă dărui- 
si înalt oatrin- 
ca 1985 să ta- 

calitativ suoerior 
românească.

a Congresului 
pentru Educație Fizică si 
împreună cu Ministerul 
rației si învătămintulut.
nea Tineretului Comunist. Con
siliul Național al Organizației 
Pionierilor, cu celelalte orga
nizații si instituții componente 
ale F.D.U.S.. va adopta măsuri 
mai eficiente orivind asigura
rea volumului de activitate fi
zică si sportivă necesară dez
voltării armonioase, fizice si 
psihice, a tinerei generații, 
prin programele de invăță- 
mint si prin activitățile spor
tive din timpul liber al tinere
tului studios.

Vă rog să-mi permiteți — a 
spus in încheiere vorbitorul — 
să exprim adeziunea deplină a 
sportivilor din tara noastră ta 
politica externă a nartidului si 
statului care reflectă concepția 
novatoare, profund umanistă, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
consacrată înfăptuirii 
aspirații de pace si 
ale popoarelor. 1 
ceea ce întreprinde 
Nicolae Ceaușescu pentru oace 
si dezarmare, centru binele si 
liniștea planetei noastre a In
trat in conștiința omenirii ca 
un erou al păcii ; numele său 
se bucură de stimă si respect 
t>e toate meridianele planetei, 
aducind României socialiste un 
binemeritat prestigiu și numeroși 
prieteni în întreaga lume.

f*"-'' ' - r
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Sport. 
Edu- 

Unlu-

i marilor 
progres 

Prin tot 
tovarășul

Adoptarea documentelor și alegerea noului Consiliu Național
făefie vie și |

conștiinței noastre 
ce a sirins in 
tr-o unitate de 
nostru popor, 
sâ-i urmeze ea 
strămutați

(U

al Fri 
Unității

Trăind un moment de adincă 
semnificație politică, forumul 
suprem ai democratici noastre 
muncitorești, revoluționare. a 
procedat la alegerea președin
telui Frontului Democrației t 
Unității Socialiste.

Luind cuvintul, tovarășul 
Manea Mănescu a spus :

„Tovarăși și prieteni, 
îndeplinind dorința fierbinte 

a tuturor participanțiler la 
acest înalt forum, investiți ea 
mandatul întregii națiuni, imi 
revine deosebita onoare să 
propun alegerea, in înalta func
ție de președinte al Frontalul 
Democrației și Unității Socia
liste, a secretarului general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Trăim sentimente de • de
osebită satisfacție ta arata 
înălțător moment, in care re- 
alegem. în funcția de pre
ședinte al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste. pe 
cel mai iubit și stimat fia al 
națiunii române. _____

erou al unni legendar popor 
de eroi, deschizător de orț- 
zonturi noi, de progres șl civi
lizație socialistă, in istoria po- 
triei noastre.

■noci 5*

mc

cu

polemică « 
i naționale, 

jurai săa, ia- 
granit. întregul 
ferm hotărî t
credință ne- 

mvintul ințrlepi și 
fapta cutezătoare.

erudit giaditor ■manisi, mare 
patriot și tribun revolationar, 
strălucit striteș al grandioasei 
opere de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate ta cea mai gisrioasă epo
că din întreaga existență a 
României. inaugurată acum 
două decenii de Congresul al 
IX-!ea al Partidului Comunist 
Eomân,

personalitate 
vieții politice 
in care nețărmurita sa 
de țară se împletește 
eu dăruirea sacră pentru 
întregii omeniri, pentru 
rea nnei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră,

genialul conducător 
României socialiste, 
Nicolae Ceaușescu.

Săpun votului dumneavoastră 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu tn inalta funcție 
președinte al Frontului Demo
cratei șl Unității Socialiste*.

Propunerea a fost primiți 
co Intensă bucurie și catisfae- 
țle. ce multă Însuflețire și en-

proemioeată a 
internaționale, 

iubire 
firesc 
paeea 
făuri-

al
tovarășul

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,
SECRETAR GENERAL AL PARTHHJLH ST ROMH

PREȘEDINTELE REPOBUO SOCIALISTE ROMANIA, 
PREȘEDINTELE FROITUL11 DEMOCRAȚIEI 

Șl UWTĂȚB SOCIALISTE
(Urmări eog. I)

garanția cea mal siguri eâ acest mare foram a! democra
ției noastre socialiste — rod el strălucitei glndiri nova
toare care caracterizează Întreaga Dumneavoastră activitate 
de patriot înflăcărat șl militant revoluționar, desfășurată 
fără preget in slujba partidului șl poporului român — se 
va afirma tot mai mult ca o formă superioară de unire 
și coordonare a eforturilor întregii națiuni, de manifestare 
a voinței și hotărlrii poporului nostru de a realiza pro
gramul construcției socialiste și comuniste, de a-șl făuri 
in mod conștient viitorul luminos, liber șt demn, prefi
gurat cu atita înțelepciune șl profunzime in magistraltd 
Raport expus de Dumneavoastră, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, la cei de al XHl-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Exprimîndu-ne mindria patriotică și imensa bucurie față 
de realegerea Dumneavoastră tn funcția de președinte al 
Frontului Democrației șl Unității Socialiste, îngăduițl-ne, 
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă 
asigurăm de profundul nostru devotament, de abnegația 
fierbinte a tuturor sportivilor țării și, totodată, de angaja
mentul nostru solemn de a face totul pentru ca mișcarea 
noastră sportivă să cunoască în viitor un avlnt cit mai im
petuos, pe măsura cerințelor și a condițiilor asigurate, pe 
fundamentul trainic al sportului de masă, puternic și mul
tilateral impulsionat de marea competiție națională „Da- 
ciada“, organizată din generoasa Dumneavoastră inițiativă, 
depunînd, in același timp, eforturi sporite pentru valorifi
carea deplină a talentului și aptitudinilor cu care este atît 
de înzestrat tineretul patriei noastre, astfel Incit sportul 
românesc să se afirme tot mai viguros în marile compe
tiții sportive internaționale, spre gloria României socialiste.

CONSILIUL NATIONAL PENTRU 
EDUCAJ1E FIZICA Șl SPORT

Toți delegații au votat, in- 
tr-e impresionantă unitate de 
cuget și simțire, alegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
funcția de președinte al Fron
tala! Democrației și Unității 
Socialiste.

Fieindu-se ecoul gindurilor 
și simțăminte’or împărtășite de 
miile de participant 1* Con
gres, tovarășul Manea Mănescu 
a spus :

„Votul unanim, vibrantele a- 
elamații. bucuria nețărmurită 
și entuziasmul puternic mani- 
festale de dumneavoastră, re
prezentanți ai poporului 
mân, in acest mare 
democrației noastre 
rești. revoluționare, 
suprema aprobare

A VH-a ediție a „Capei 
ș României*, la handbal pentru 
g echipele masculine programează 
g — astăzi pi miine — etapa 
g semifinală. Prestigioasa compe- 
g tițle, organizată cub însemnele 
' ajunsă în faza de

semnării finalistelor, se bucură, 
cum este M firesc, de o bine
meritată popularitate în rtadu- 
rile iubitorilor handbalului din 
țara noastră. Aceasta se dato
rează — in cazul de față — și 
faptului că la Tg. Mureș — 
seria I și Craiova — seria a 
Ii-a, unde vor avea loc meciu
rile, și-au dat intîlnire echipe 
cu „nume* in handbalul româ
nesc — Steaua, multipla noas
tră campioană, II. C. Minaur 
Baia Mare, deținătoarea tro
feului ediției precedente, Di
namo București, finalista de 
anul trecut. Politehnica Timi
șoara și Încă trei divizionare 
„A* — Independența Carpați 
Mlrșa, Știința Bacău și Uni
versitatea Craiova. A opta e- 
chipă participantă în etapa 

,Cupei României* 
este formația A.S.A. Buzău, 
divizionară „B*, revelația eta
pei anterioare, în care a eli
minat din competiție pe Con
structorul Arad și Universitatea 
Cluj-Napoca, echipe care acti
vează tn prima divizie.

Conform regulamentului, fie
care dintre echipele partici
pante în etapa semifinală păs
trează rezultatul direct cu e- 
chipa din seria din care a 
promovat în aceste condiții, 
echipele care se vor întrece ta 
seria I, la Tg. Mureș, pornesc

ro- 
forum al 
mandto- 

eonstituie 
istoricii 
consens

a 
investituri, in deplin 
cu voința națională.

Declar solemn realegerea in 
funcția de președinte al Fron
tului Democrației și Unității 
Socialiste a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. “

După datina străbună, 
spunem, mult iubite ți sti 
tovarășe președinte, că 
trăiți intru mu'.ți ani. 
binele patriei și fericirea po
porului român*.

Este urarea scumpă pe rare 
delegații, toți cetățenii patriei, 
o adresează — și eu acest pri
lej deosebit — conducătorului 
iubit tevarășul Nicolae 
Ceaușescu. fiul cel mai stimat 
al poporului nostru, eu inima 
vibrtnd de o inaită iubire de 
neam și de țară, ctitorul celei 
mal strâlcelte epoci din isto- 
_2_ ___ 1 “__ 2^.1 Cb
tnflărărare, toți eei prezenți a- 
elamă „Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu — la mulți ani !*.

la continuare, a fost ales 
ta unanimitate Consiliul Na
țional al Frontului Democra
tei și Unității Socialiste, al
cătuit din 537 membri.
i Intimpinot cu deosebită 
cSdurd ț însuflețire, a loot 
cmrintuL in încheierea lucrări
lor Congresului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 

trf Partidului Comunist 
preșecf rrtela RepubBcu 

Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației ji Uni- 
tățS Socialiste.

Cavtatarez tovarășului : 
NleoL&e Ceaușescu a fost ur- ; 
mărită ca deosebită atenție și ; 
aubltaiată, tn repetate - - ■
eu puternice aplauze, 
•vafiL

Farticipanțil au dai 
voinței unanime de a 
eu toată energia pentru trans
punerea neabătută in fapt a 
orientărilor și sarcinilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru realizarea botărirflor 
adoptate de Congresul Frontu
lui Democrației și Unității So
cialiste, pentru înfăptuirea e- 
xemplară a istoricelor obiec
tive stabilite de înaltul forum 
al comuniștilor români, pentru 
înflorirea continuă a patriei, 
tn deplină libertate și inde
pendență, pentru creșterea bu
năstării, materiale și spirituale, 
a întregii națiuni.

La sfîrșitul lucrărilor Con
gresului, miile de participant 
au tatonat vibrantul cîntee JE 
scris pe tricolor Unire" — im
nul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste,

ria mile» ară a României.

r înduri, 
orale și

expresie 
milita

1. H.C. Minaur Bala Mara
1 1 « « 

lud. Carpați Mirja
1 1 0 S 

Știința Bacău
1 • • 1 _ 

Universitatea Craiova
18 0 1 28—40 1 

la seria a Il-a. la Cratova, 
clasamentul de la care se por
nește in etapa semifinală 
prezintă astfel :

Dinamo București
1 1 0 0 29—24

1 0
A.S.A. Buzău 

1 0
Dacă în seria I 

șansele obținerii dreptului de 
a se califica în „finala mare“ 
sînt cu mult sporite pentru 
handbaliștii băimăreni. aflațl 
intr-o frumoasă ascensiune de 
formă In ultima perioadă, tn 
comparație cu partenerii de 
întrecere, la Craiova, în seria 
a Ii-a, se anunță jocuri echi
librate, o dispută Steaua — 
Dinamo puțind fi, de pildă 
capul de afiș al oricărei re
uniuni handbalistice, după cum 
de pe poziția de out-sider Po
litehnica nu trebuie neglijată. 
Sîmbătă, de la ora 16,30 și 
duminică, de la ora 10, pro
gramul jocurilor este urmă
torul : Universitatea — Inde
pendența, H.C. Minaur — Ști
ința, respectiv Universitatea — 
Știința, H.C. Minaur — Inde
pendența fla Tg. Mureș) ; 
Steaua — A.S.A., Politehnica 
— Dînamo, respectiv Politeh
nica — A.S.A. și Steaua — Di
namo (la Craiova).

Competiție de Junioare in sala Rapid din Capitală

|A Vin-A EDIȚIE A „CUPEI CS.Ș. 2 BUCUREȘTI
0 Astăzi, miir.e fi luni, 

La sala .Rapid" din Capitală 
va avea toc o frumoasă și 
tradițională competiție de hand- 
bal rezervată Junioarelor : a

jî VIII-» ediție a .Cupei Clubu- 
g iul sportiv școlar î“ din Bucu- 
Ș rești. Alături de două echipe 
Ș ale clubului școlar gazdă, la 
g turneu vor mai fi prezente : 
g CRS.S. 1 Constanța, C.S ș. Vi-

itorul Cluj-Napoca, C.S.Ș. 
Dobrogeanu-Gherea Ploiești, 
C.S.Ș. Dinamo Brașov, Rapid 
și Progresul București, C.S.Ș. 
Piatra Neamț, C.S.Ș. Craiova, 
Mecanică fină București. Și-a 
anunțat participarea și puter
nica echipă E.B.T. Berlin.

Sîmbătă și duminică meciu
rile încep la ora 7,30, iar 
ultima la ora 8.

io), participantă la campiona
tul divizionar .A", dar locul 
ocupat (8) in clasament — s-a 
arătat ta conferință — putea 
fi mai bun. Faptul că media 
de virstă a luptătorilor tlrgo- 
vișteni 
stilate 
rațiile, 
manțe

Cu u bilanț negativ s-a pre
zentei echipa de fotbal care, 
după retrogradarea din Divizia 
„A*. n-a reușit să termine tu
nd Diviziei „B*. în care acti
vează acum, decît pe locui 8. 
Printre cauzele acestei evoluții 
sub așteptări (și, tn orioe caz, 
«ub valoarea lotului), atît da-

este sub 21 de ani eoo- 
un suport pentru aspl- 
formulate, spre perfar- 

superioare celor actuale.

însemnări de la
C. S. Tirgoviște

rea de seamă dt și numeroși 
vorb. tari au reținut : munca de 
instruire necorespunzătoare, 
lipsa de atașament a unor ju
cători aduși de prin alte părți 
(o mențiune pozitivă, însă, pen
tru Cojocaru si Baicea), nu
meroasele manifestări de indta- 
etplină și sustragere de la e- 
f ortul cerut în antrenamente. 
Realizările secției de fotbal 
n-au fost mai bune nld la ni
velul juniorilor, atît rezultatei» 
din campionatul republican (to
ed 5 în serie), cît și depistarea 
și pregătirea de elemente lo
cale de perspectivă situin- 
du-se sub nivelul atins într-un 
trecut nu prea îndepărtat

încă neconciudente pe plan 
național sînt rezultatele sec
ției de tenis de masă (care ao- 
livează Ia Htu). Cei 20 de 
copfi, intre care se remarcă 
Alina Rlzea, Gheorghe Barbu 
și Cristina Mardare, au însă 
perspective de creștere.
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URZICEANU

clubului a 
șui Nicolae

de de bas
me du rile e- 
ți si a 28-a

derbyul Diviziei ,,h“ de baschet

AUA 86-83. DUPĂ UN MECI DE MARE SPECTACOL
pentru 
•A ur- 

derby 
Steaua, 
etapei 

național, 
din capul 

nu 
contră, el 

câ 
■pectacu- 

aplaudate, 
de la 

țlonală răs- 
învins 
și prin 

în clasa- 
eme ce

rarea pro- 
trebuie să 
ceput în 

tate a ele- Cîm-
CU 12—0 1 

. 8). dato- 
arte rapid, 
tacuri și 
aruncărilor 

at, Căpu- 
Jucătoril 

în repriza 
echipei 

proape în 
Nlculescu. 

eput tot în 
a baschet- 
ua, după 
ntrenată de 
a a pornit 
at pe o a- 

șl tenace, 
atorltă șl 
e la Steaua 
e 7 minute 

ntă), si- 
structural : 

Steaua în 
la 73—62

La Ghcorglicni - km 4

IN AȘTEPTAREA
pentru Dir.atno In minutul 11 I 
De alei meciul era ce șl jucat, 
eu attl mal mult cu ctt cam
pionii nu au reușit decit In

Marian Braboveanu (in imagine, 
aruncă la coț) a avut o impor
tantă contribuție la victoria e- 
chlpei Dinamo

Foto : Iorgu BANTCÂ

ultimele două minute *4 recu
pereze <Hn Bandleap pint atuaei 
Dinamo ir.ențlntndu-șt adversarii 
la distant* de t—11 puncte.

Victoria actualilor fruntași el 
clasamentului este f»e deplin me
ritată. ------ 
ek ei 
tunel 
rentă, 
a hit 
cabtle 
tlte — ____________(Intr-un moment de cumpăna, a 
răsturnat tot jocul In * 
dlnamoviștllori — Uglal rea nu — David — Marinaehe 
conducerii tehnice asigurată 
cel doi antrenori.

Au marcat : Braboveana 
Nlculescu 15 Vinereanu 
Uglal «, David 4. Marinaehe

e* datortndu-a» taptuhtl 
nu au abandonat lupta a- 
dnd erau con dual la Mtte- 
bunel comportări generale 

Nleuleocu. evoluției remar- 
— In cele T minute mMs- 

• a cvintetului Braboveaan
favoarea 
— Vlne- 

fl de
n, 
U.

_ . *• Iaeob s pentru Dinamo, respec
tiv Căputan II. Cernat 17, Ne- 
toUtzchl 14 Opșitaru 11, V. loan 
I, Ardelean I. Carpen 3. Oezelak 
î, Brănișteanu 4. Arbitrii A. 
Atanasescu și C. Dumltraehe au 
arbitrat foarte bine o dispută de 
mare luptă.

Dumitru STANCULESCU

I Iii CAMPIONATELE HAȚISNALE

masculin.
București —E.D. c.s.S. 4

C.S.U. 
demia Ml- 

ă București, 
tanța; grapa 
portul stu- 

Politehnica 
Universitatea 
-Napoca — feminin. 
București — 

studențesc 
București — 

Viitorul Cluj- 
Timisoara — 
rupă 7—12:
. Vîlcea — 
1 București 

ui C.S.S.

exigentă a 
adoptarea 

oltare, din 
ve de vi-

piele libere, 
secție de 
erea nu

ni activita- 
lican și in- 
118 în 1984 
intensifica- 
muncil de 

ea perfor- 
eficienței 

v-educativ 
muncă res- 
instaurarea 
lină ordine 

din 
acestui an 

vflor fără 
perspective

Stată a nor- 
de mun- 

e de antre- 
de metodica 

bună co- 
trenor, folo- 
a cuceririlor
mental sper-

x ărilor cons-
îvtntal tova-
ranr. prim-
etalui mimi-
care a sub- 
ctivitătll du

al mișcării 
și a jude- 
sportivilor, 

iviștilor de 
cuvine con- 

create și în- 
muncii din 

ecesitatea ca 
-și aducă o 

la repre- 
ă a spor-

ICEMEN ERGTg. Mures 
București.

în Capitală, meciurile au loc 
astfel: SIMBĂTA, sala Olimpia,
ora 18,50: Olimpia — PoHteJmica 
București (f): sala PrcgresuL oca 
16,30: Progresul — ,.U“ Cuj-Na
poca (f) ; sala Rapid, ora 16: 
Rapid — Crișul ff»: DUMINICA, 
sala Floreasea, de la ora IA*: 
Politehnica București — Pol: teh
nica Iași (ml. Dinamo Bucu
rești — Dlnamo Oradea (ml. 
I.C.E.D. — Steaua (m): «ala O- 
llmpia. ora 1LS8: Olimnta — Po
litehnica (O: sala Rapid, de la 
ora 10: Rapid — Crlsul (h Ra
pid — Farul (ml: sala Prorresul, 
ora 10: Progresul — -U* (f>.

ÎNTRECERI de cros

In stațiunea Silnic Prahova 
s-a desfășurat. sub genericul 
-Daciadei”, e frumoasă Întrece
re de cro* la care «a parti
cipat peste 200 de tineri atieți 
din județele Ialomița. Vrane**, 
Prahova și municipiul Bucu
rești. Competiția. dotată en 
„Cupa orașului Silnic”. ■ foot 
organizată de cbjbui atletic 
Plopeni — SLănie și CJ.EJA 
Prahova, ea iprijmta Comrtrtn- 
lui orășenesc Sănie al U.T.C. 
La întreceri au asistat numeroși 
iubitori al sportului din loca
litate, precum șl oameni ai 
muncii afiați aici la odihnă.

Iată-1 pe primii clasați : c*L 
ID—U ani : Cristina Aland. 
Cosmln Enescu (C.A. SLănic- 
Plopeni) ț 11—12 ani : GSda

Tnmcnl plutonului 11 al

FINALIȘTILOR
„CUPEI U. G. S. R.“

LA SCHI FOND
Șl PROBE ALPINE

la ora pregătirilorAntrenorii divizionari

DRUMUL RAMINERII PE PRIMI SCftt..."
C. Frătilă: „f.C. BAIA MABE CAUIÂ PUII MUNCi
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Dup fi al treilea turned de volei lealnln (locurile 1-4)
I
I

Divlzlcl „A- dc volei

CALCULATORUL, ÎN CURSĂ PENTRU SALVARE
Tn sala „Dacia* din Baia Mare 

s-au desfășurat partidele rundei 
& treie din cadrul turneului nr. 
3 al grupei a doua valorice 
(locurile 1—6) a Diviziei „A“ de 
volei (m). în deschiderea progra
mului echipa locală Știința-Moto- 
rul a întrecut cu 3—0 (9, 13, 4) 
pe C.S.M. Caransebeș. Bălmă- 
renll au încheiat relativ repede 
conturile cu codașa clasamentu
lui, dar calitatea Jocului în gene
ral a fost modestă, C.S.M. evo- 
lulnd șters, fără vlagă. Gazdele 
au acționat cu mai multă pre
cizie și claritate, dominînd dis
puta la fileu (atac și blocaj). 
S-au evidențiat Dina, de la în
vingători. și Boiban, de la în
vinși.

în partida următoare, Calcula
torul București, penultima cla
sată, a dispus de C.S.M.U. Su
ceava cu 3—0 (6, 8, 13). Sucevenii 
n-ati ptrH’t face față atacurilor 
rapide, bine concepute de bucu- 
reșteni. Aceștia din urmă și-au 
Însoțit reușitele cu manifestări 
de bucurie prea zgomotoase.

fiind dezaprobați de public, în- 
eepînd din setul al doilea și, 
ca urmare, scăzîndu-le moralul, 
în cele din urmă, însă, Calcula
torul a cîștigat pe merit, prin 
atac în forță șl apărare exactă. Șl 
speră să continue cursa salvării. 
Cel mal buni : Ion Steriade, 
Schiopescu, respectiv Mîndru.

în ultimul joc, C.S.U. Oradea a 
întrecut pe Politehnica C.S.S. 
Timișoara cu 3—0 (7, 8, 3), oră- 
denii acționînd dinamic, cu 
atacuri bine orientate și blocaje 
prompte. Remarcări : Teleagă,
Țerbea, Năsăudoan, respectiv 
Cionca șl Orelt. Au arbitrat cu
plurile : S. Popescu — • C. Ma- 
nițiu FI. Scorțaru — Gh. Feraru 
și V. Ionescu — V. Szakacs.

Programul ultimelor două reu
niuni : Știința Motorul — C.S.U., 
Calculatorul — Poli" și C.S.M.
— C.S.M.U. (azi, de Ia ora 15) ;

— Știinta Motorul, 
„Poli“ — C.S.M. și Calculatorul
— C.S.U. (rnir.e. de Ia ora 9,30).

Andrei C3IȘAN, coresp.

C.S.M.U.

RIDICAT POTENȚIALUL

ri. pentru er.tu- 
eraiovean (Sala 

fost plină în fle- 
a aplaudat echi- plăcut (Dinamo. 

Galati si Farul

Modesto FERRAR1N1

— Am auzii că antrenorul 
Constantin Frtțilă și echipa ca 
■-ar ft avnt... vaeanță de iar. 
nă. Așa a fost 7

— Cam ăsta-i adevărul. Doar 
ae știe că nu stăm pe roze ia 
clasament. Ca că du zic ci ne 
așteaptă o primăvară mai fier
binte ca niciodată, în ce mă 
privește, de 12 ani. de efnd am 
intrat in familia antrenorilor, 
n-am avut parte de atîtea 
nopți albe ca in iama aceasta— 
Nu știu dacă vă mai amintiți, 
pină acum, in cariera mea. am 
mers mereu cu fruntea sus : cu 
Dinamo, la juniori, am dștigat 
un titlu de campion, cu echi
pa de speranțe a aceluiași club 
am fost la loc de cinste, cu 
Dinamo Victoria am promovat 
în ..B“. Dacă râmi neam acolo, 
poate cine știe—

— Asta înseamnă că fostul 
golgeter al Diviziei „A” și-a 
făcut ucenicia, nu glumă, că 
are de-acum o carte de vizită 
și nu se dă bătut cu una, ea 
două—

— dnd am pomenit de ..nop
țile albe” n-am zis că sint 
descurajat șl că depun armele. 
Pe mine mă caracterizează op
timismul ; cred in ceea ce

I
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I
I
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I
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I
I
I
I

cea concentrare pe care • re- 
damă faza de finalizare. De a- 
ceea italienii sint mart. Dta 
2—3 ocazii dau uo goi, cei al 
victoriei.

— Si ce se face pe seel plaa 
dedus 

mari

la efortul

— Nn ne Îndoim că F. C, 
Bala Mare va avea mai multă 
forță in— picioare, eă se ▼* 
deTedi mai rezistentă pe toată 
durata celor 90 de minute ale 
joeuhiL spre deosebire de com
portarea ei din toamnă, In ■- 
nete partide, eind i-am obser
vai unele scăderi. Dar acel —2 
de la „adevăr” mai are și alte 
explicați— Nu găsești ?

— Tocmai despre— potenția
lul ofensiv voiam să amintesc, 
despre marile ratări In momen
tele decisive. Cînd mă glndesc 
la jocul pierdut cu Gloria Bu
zău— Dacă cu Dinamo faci 
0—0 șl pierzi în fața Craiovei 
cu 0—1. astea le mal explici, 
ftirvică acolo este crema fot
balului, dar cu Buzăul ? Cu a- 
cele două puncte F. C. Baia 
Mare ar fi fost exact la ni
velul precedentului tur.

— Și ce zic jucătorii care ar 
trebtri să Înscrie goluri. Nem- 
țeanu, D. Moldovan, Mureșan. 
Sabin și ceilalți T

— Ce să zică ? Transpiră la 
antrenamentele specifice, exer
sează la poartă fiind convinși 
că numai așa procentul nereu
șitelor va începe să scadă, 
îi simt pe toți că vor să se 
autodepășească, ceea ce nu 
înseamnă însă totul, fiindcă in 
joc trebuie să dovedești și acea 
necesară încredere în tine, a-

AD'llNlSTPnn ai STAT LOTO PRONOSPORT INFOP'IEAZA
« Ați JUCAT LA TRAGEREA 

LOTO 2 DE MIINE, DUMINICA 
10 FEBRUARIE ’ Dacă încă nu 
v-ați procurat bilete cu numerele 
alese de dv. pentru această tra
gere, mal puteți face acest 
NUMAI ASTĂZI, pînă la 
obișnuite de Închidere.

lucru 
orele

zi șl© Tot astăzi este ultima 
pentru depunerea buletinelor pen
tru concursul PRONOSPORT de 
mîlne, care cuprinde meciuri, din 
campionatul italian. Divizia A.

m Concomitent cu aceste două 
acțiuni la sfîrșit de săptămînă. se 
desfășoară și vînzarea la prima

TRAGERE SPECIALĂ PRONO- 
EXPRES din acest an, care va 
avea loc miercuri 13 februarie 
a.c. Reamintim pentru cei intere
sați câ la această tracere se e- 
fectuează 6 extrageri în 3 faze, 
cu un tota1 de 38 numere, cu 
mari posibilități de a se obține 
autoturisme „DACIA 1300*. cîș- 
tiguri în bani de valori fixe (în- 
cepînd cu cele de 59.000 lei) șl 
variabile precum și excursii în 
R. P. Polonă. La această tragere 
se pot obține cîștiguri cumulate, 
iar cele suplimentare se suportă 
din fondul special.

psihic, unde — așa am 
— băimărenil an și ei 
carențe T

— Mai nou. adică din 
pregătirilor, am apelat și 
psiholog. dr. loan Serbau. care 
a făcut șl face în permanență 
teste interesante, edificatoare. 
La început, unii jucători baga
telizau lucrurile, alții dove
deau o oarecare „reținere”. A- 
cum. însă, psihologul este pri
etenul fotbaliștilor șl munca 
lui — coroborată cu a medi
cului Th. Brăzdău — nu numai 
că mi-a confirmat unele păreri 
pe care mi le formulasem des
pre X sau Y, împreună ca 
„secundul” meu Mihai Redeș. 
ci mi-a adus și alte elemente 
noi, utile. De aceea, sînt con
vins că vom reuși ca F. C. 
Baia Mare să nu mai aibă a- 
cele scăderi pe plan psihic, c< 
puterea de concentrare — șl de 
angajare — a jucătorilor va fi 
mai mare în fata porții adver
se, ca de altfel, și la propria-4 
poartă, unde, din cauza atita- 
dinii de „gură-cască”. 
Cxe. echipa a primit 
rință multe goluri. In 
cestor minusuri însă 
are mari posibilități 
rtringe rîndurile. de 
că locul pe care-î

in fazei® 
cu ușu- 
ciuda »- 
F.
de a-«i 
a arăta 

_ _________________ ocupi Îs 
prezent este doar accidental.

— O ultimă intrebare : car* 
este componența lotului T

— Cu mici modificări același, 
adică: Mia, V. Moldovan (re
adus de la Minerul Cavnic! șl 
Perneș — portari ț Arezanov. 
Pinter, BoloșL, Racz. Weisen- 
bacber. Rus, Condrue, Ignat, 
Săbii. Mureșan, Bălan, Lucaci. 
Lai, (cu multe calități, dar in- 
diseiplinat), Roznal, Nemțeam! 
D. Moldovan. Dorobanții, Sept, 
Catană și Caaureac (de la 
CJ.L. Sighet, a mai fost la 
F. C. Baia Mare pe timpul ltd 
Viorel Mateianu).

Stelian TRANDAF1RESCU

NECIOBI AMIC.UE • $IIBI
• LN CADRUL TURNEULUI pe 

care n întreprinde In Egipt, 
Rapid București a jucat la Cairo 
cu formația focală Național. Par
tida a-a Incndat la egalitate ■ 
1—I (O—•).

pentru
• MECIUL DTK OPTIMIL» 

CUPEI ROMÂNIEI DUNĂREA 
C.S.U. GALATI — STEAUA SE 
DISPUTA LA GALAȚI, tn urma 
acordului comun dintre eels 
două cluburi. meciul Dunărea 
C.S.U. Galați — Steaua, din ca
drul optim nor Cupei României, 
se va disputa, la M februarie, 
la Galați.
• UN NOU ANTRENOR LA 

OLIMPIA SATU MARE. De cfte- 
va zile divizionara „B” Olimnta 
Satu Mare are un nou antrenor. Este vorba de fostul jucător 
Viorel Mure,an. care-1 înlocuieș
te pe Gavrilă Both. (Z. Covaci — 
coresp.).

Așadar, nu neglijați partidpînd . 
și la această importantă tragere 
cu închiderea vînzăril biletelor 
marți 12 februarie a.c.

® Tragerea LOTO 2 de mîlne 
IC februarie a.c. va avea Loc în 
sala clubului sportiv Progresul 
din București, str. Dr. Stalcovici 
nr. 42. cu începere de la ora 16.

NUMERELE 
TRAGEREA 
BRUARIE

EXTRASE I.A
LOTO DIN 8 FE-

I : 42 44 35 73 21 
extragerea a Il-a:

Extragerea
69 84 71 24 ;
77 32 17 57 46 55 19 81 56.

FOND DE CÎȘTIGURI: 961.181 
lei.



lAimusnu romani
îl 1IIMÎIII HUI IA CUIB

CllEB. 8. In ziua a treia a tur
neului de handbal feminin care 
are loc in localitate, echipa Ro
mâniei a repurtat un frumos 
succes tntrecind B. D. Germană 
cu scorul de 26—23. In eadrul a- 
celeiașl grupe. Iugoslavia a dis
pus de Cehoslovacia B cu 30—26. 
în grupa „A* : Ungaria — Ceho
slovacia A 23—22. Danemarca — 
R. F. Germania 20—16.

Pentru turneul final s-au cali
ficat Ungaria. Cehoslovacia, Ro
mânia șl R. D. Germană.

PE GHEAȚA
ȘI PE ZÂPADÂ
Katarina Witt o cițtigat, pen
tru a treia oară, titlul european

GOTEBORG. 8. După desfășu
rarea „programului scurt* al 
probei feminine, din cadrul „eu
ropenelor* de patinaj artistic, se 
părea că nlmio n-o mal poate 
împiedic- pe Kira Ivanova să
părea că
Împiedic- „___ _________ _
fie prima sportivă sovietică dș- 
tigătoare a unu* titlu continen
tal ta această probă, mal ales 
că principala favorită, Katarina 
Witt, avusese o evoluție surprin
zător de modestă. Programul li
ber de joi seara a demonstrat 
tasă capacitatea extraordinară de 
concentrare a patinatoarei dta 
R. D. Germană care a fost ca
pabilă să refacă terenul pierdut 
și să-și adjudece un titlu care 
părea pierdut Fără să fl fost to
tuși la nivelul de înaltă valoare 
demonstrat ta 1934 (a dștlgat 
„europenele*. Olimpiada șl „mon
dialele*). Wltt s-a arătat supe
rioară adversarei sale, prin sigu
ranța execuției Ivanova avlnd 
destul de multe erori — mici, 
e adevărat, dar care n-au scăpat 
juriului. Clasamentul: L Kata
rina Wit. (R.O.G.) M p, 2. Klra 
Ivanova <U.R.S.S.) U p, 1 Clau
dia Lelsuer IR.F.G.) M P, 4. 
Simona Koch (R.D.G.), U ani — 
revela eon petiției, 14,6 p, 4. 
Ana Kondrașova (U.R.S.S.) 10,6 p, 
6. Natalia Lebedeva (U.R.S.S.)«. Natalia 
14.0 D

BORMIO.
programate______ _____ ,______
ale campionatelor mondiale de 
schi alpin slalomul special pen
tru temei șl respectiv, pentru 
bărbați.

Astăzi și mîlne sînt 
ultimele două probe

OSLO. Surpriză tn campiona
tele de fond ale Norvegiei. Cursa 
feminină pe 6 km a revenit 
Annei Jahrer. (13:43). In timp oe 
principala frvorltă. recenta aam- 
pioană mondială. Anette Boe, a 
terminat s clocea (16:10).

UN TURNEU ZONAL DE ȘAH
PUTERNIC Șl FOARTE DISPUTAT
FRAGA, S (prin telefon). 

După cum era de așteptat, 
turneul zonal care ae desfă
șoară in capitala Cehoslova
ciei (cel mai puternic din Eu
ropa, după părerea specialiști
lor), reunind, după cum s-a 
mai anunțat, 11 mari maeștri și 
T maeștri internaționali, a dat 
naștere, chiar din primele run
de, unei lupte sportive aprige 
care satisface exigențele nume
roșilor și competențllor specta
tori aflați zilnic in sală.

Turneul este animat. In prin
cipal. de dorința declarată de 
revanșă a reprezentanților gaz
delor pentru eșecul suferit de 
șahiștii cehoslovaci ia recenta 
Olimpiadă de la Salonic unde 
șahul masculin românesc a 
Înregistrat cel mal mare suc
ces din istoria sa. Foarte inte
resantă se anunță și ciocnirea 
de stiluri ale școlilor șahiste 
prezente aici, tehnica superioa
ră a ungurilor și cehoslovaci
lor confruntindu-se eu Ingenio
zitatea românilor, tenacitatea 
bulgarilor și dorința de afir
mare a polonezilor.

După această necesară punere 
tn temă (subliniind tacă o dată 
discuțiile și obiecțiile unor ju
cători asupra criteriilor 
F.I.D.E. de organizare a aces
tor turnee zonale ta care, de 
pildă. Iugoslavia, țară cu o 
mare tradiție șahiști, joacă a- 
lături doar de concurent! din._ 
Malta, Tunisia, Grecia, Alba
nia și alte țări din bazinul me
diteranean), că revenim ta 
desfășurarea concursului.

Speranțele gazdelor, justifi
cate altminteri, par plnă acum 
indreptățite de startul lansat 
al marelui maestru V. Jansa 
care este după B runde lider 
solitar cu 3% p dta B (+2—3). 
a poate fi tasă întrecut chiar 
astăzi, după disputarea între
ruptelor, de către marele mae
stru român Mihai Șubi, care 
a acumulat 3 puncte șl are o 
poziție avantajoasă la bulga
rul Doneev. Dacă gubă va câș
tiga, el va trece ca 4 p pe 
primul Ioc și va fi unul din 
candidații Îndreptățiți la cali
ficarea pentru interzonale. Mi
hai Șubă a jucat plnă acum 
foarte bine, realizind două fru
moase partide de atac contra 
polonezilor Stempin și Sznapik, 
ambele dștigate cu negrele. 
Urmează un pluton compact 
de jucători cu 3 și 2*/i p, Intre 
ei numărîndu-se Ghindă și au-

torul raidurilor de față. Dintre 
aceștia cehoslovacii Mokry și 
Ftacnik au beneficiat de o 
reală șansă de turneu (tn par
tida Mokry — Gheorgbiev sun 
■sistat la un caz tipic de «or
bire șahiști* a jucătorului bul
gar), in timp ce 
Adorjan au jucat 
tent, nerlsclnd, 
nimic. Asupra 
noastre nu insist.
tntr-o comportare ___ ___
ni tn următoarele runde, la 
acest atlt de disputat și dificil 
turneu zonal.

Florin
mare maestru

Ermenkov si 
sobru d a- 
deocamdată. 
rezultatelor 

spertad Insă 
dt mal bu-

GHEORGHIU
Internațional

runda aRezultate dta
Gbeorghlev — Prandstetter 1—d, 
Tarago — Csom </, ‘A, Ghindă — 
Gheorghiu ‘A. Schmidt —
Stempin %—%. Grigorov — Er
menkov «A—Ptatcr — Sznapik 
1—(, Jansa — Ftacnlk *A—*A : A- 
dorjan — Mokry șl Șubi — Don
eev Întrerupte ; Ftacnlk — Pinter 
%—*A (Întreruptă ta runda a 4-a).

CLASAMENTUL t Jansa 3>A, 
Șubi 3 (1). Ermenkov, Ftacnlk 3, 
Mokry. Adorjan, Doneev Î*A O), 
Farago, Gheorghlev, Ghindă, Pin
ter, Gheorghiu TA. Prandstetter, 
■ehmldt 1 p etc.

Concursul Prietenia * Ia cehi - probe nordice

CURSA DE FOND, UN DIFICIL EXAMEN
VALEA STRIMBA. 8 (prin 

telefon). Cea de a doua zi a 
comoetiției „Concursul Prie
tenia" la schi-nrobe nordice a 
omeramat desfășurarea cursei 
de fond (10 fan) din cadrul 
combinatei cu 19 sportivi la 
«tort «1 a mimului concura de 
sărituri «meeiale (24 de înăcriși), 
vremea deosebit de ceroasă 
dimineața f—18 grade) aool 
ma< moale" te nrtnz. ea an 
soare strălucitor, dar cu vtot 
sfichiuitor a oermis totuși ca 
Întrecerile să decurgă normal, 
rezultatele te proba de sărituri 
nefitnd insă din cauza vtntulul 
»i « zăceri’ Înghețate. eele 
dorite de eom cetitori.

Uriina orobă care s-a înche
iat n fost combinata nordică. 
Săriturile de te trambulina de 

ti 
ta 

elstigătorll

To m avuseseră loc eu • 
înainte astfel că vineri 
nrtnz am cunoscut 
combinatei dună cursa <Je fond. 
Tinerii TOortivl din 'eele «acte 
«n
R D
ria 
fost

(Wilhelm Grosz). Tehnicienii a- 
firmă că rezultatul este mulțu
mitor.

Concursul numărul 1 de să
rituri speciale a revenit ce
hoslovacului Jaroslav Simek, 
care a stabilit si recordul 
trambulinei (74 m).

Rezultate tehnice: COMBINATA 
NORDICA s ' Th. Abratls 423,8 
P1 l L Sulenkln (U.R.S.S.) 
418,0 p < i. VI Bepka (Ceho
slovacia' 415,4 p_ 11. W. Grosz 
3«1J p... !« G. Nagy 317,0 p._ 18. 
D. Băiașu 288,0 p ț SĂRITURI 
spec tr t l. j. simek 211,0 p 
(74+71); 1 S. Badenko (U.R.S.S.) 
»4,7 p (89+68); 2. L. Bemo 
(R.D.G. 183,1 p (69+65,5) „
R. Radu 149,9 (58+56); 19.
Mezea 137,1 p (S3+M)._ 22. 
Băllă 111.1 (T>.5+47).

Simbătă este zi de pauză, 
duminică la 
tlma probă 
2 de sărituri

18.
A. 

Gh.
lar 
ul- 

număru!

Ion GAVRILESCU

TINERII NOȘTRI JUCĂTORI DE TENIS 
ÎNVINGĂTORI IN BULGARIA

Recent, Manuel Nicolae, Adrian 
Popovlci, Ileana Trocan șl Otllla 
Pop s-au Întors din Bulgaria, 
unde au participat la tradiționa
lul concurs de tenis rezervat ju
niorilor, dotat cu '
Evoluțiile lor s-au Încheiat 
rezultate toarte bune 
locuri I, prin Otllla Pop șl dublul 
Nlcolae-PopovlcL un loo _ 
Manuel Nicolae. șl un loc m, al 
cuplului feminin Trocan-Pop. An
trenorul Gheorghe Boaghe, care 
l-a însoțit, ne-a oferit dteva a- 
mănunte : „Concursul ■ (ost util 
pentru tinerii noștri tenlsmani, 
aflațl Ia plină oerloadă pregăti
toare. întrecerea i-a și pus tn 
fața nnor probleme de adaptare. 
Mă refer atlt la suprafața tere-

.Cupa Start*. 
* cu

două
II

TRAGEREA LA SORȚI
PENTRU C.M. DE HANDBAL

Campionatul mondial de Hand
bal grupa , A* este programat 
anul viitor. Intre 23 februarie șl 
I martie. La Întreceri vor parti
cipa 16 echipe : primele 6 la J.O. 
de la Los Angeles (Iugoslavia, 
B. F. Germania, România, Dane
marca, Suedia șl Islanda), țara 
organizatoare (Elveția), trei cam
pioane continentale (Africa, Ame
rica și Asia) șl primele I clasate 
In grupa „B" a C.M. (progra
mata in acest an. Intre 19 fe
bruarie șl 1 martie, in Norvegia).

Tragerea la sorți va avea loc 
la 14 martie 1983. la Berna.

nulul (ciment), foarte rapidă, 
care l-a obligat la viteză de e- 
xecuțle și de deplasare mult mai 
mari, cit și ta tenisul modern, 
Ia fileu, al unor colegi de gene
rație din alte țări. Din Iotul 
nostru, s-a remarcat, tn special, 
Otllla Pop. care a reușit să al
terneze jocul — foarte bun șl în 
torță — de pe fundul terenului 
cu repetate atacuri decisive la 
fileu. Marea precizie a mingilor 
sale a avut ciștlg de cauză pe 
această suprafață și l-a adus un 
meritat Io- I. De asemenea, Na. 
nuel Nicolae a Înțeles că singura 
șansă să Învingă este ofensiva. 
Cred că. eu un plus de atenție 
In finală, el l-ar fi putut pune 
mai multe probleme Iugoslavului 
Sarlc. neana Trocan a greșit 
prea multe retururi șl s-a dove
dit deficitară la capitolul „volcu*, 
tar Adrian Popovlci a ratat e- 
xasperant lovitura de serviciu*.

A
In primul tur al concursului 

Internațional masculin de tenis 
de la Milnchen, Florin Segăr- 
ceanu l-a Întrecut cu 7—6, 6—1 
pe Andre șesnokov (U.R.S.S.), 
iar Adrian Marcu l-a eliminat cu 
6—3, 3—6, 7—o pe suedezul Jonas 
Svensson. 
Pulkowsk!
Crlstinel 
6—4, 7—6:
— Andrei 
Ș—2 ; Aleksandr Zverev (URSS)
— Patrick Kuehnen (RFG) 6—4, 
6—2 ; Dragan Palei (Iugoslavia)
— Stanislav Blrner (Cehoslova
cia) 7—6, 3—6 6—1

Alte rezultate : Timo 
(R. F. Germania) — 

Ștefănescu (România) 
Wolfgang Popp (RFG) 
Dirzu (România) ES—4,

ELMUNDIAL

Preliminariile europene

Grupa a lll-a

ECHIPA ROMÂNIEI
VIZEAZA CALIFICAREA

lati-t pe titular iu echipei Angliei, portarul Shil
ton (M de ani) tntr-o splendidă săritură.

Telefoto : A.P. AGERPRESÎN TURNEUL FINAL
Iată o grupă a preliminariilor campionatului mondial care ne interesează direct pen

tru că printre cele 5 componente se află și reprezentativa României. Precizăm că
primele două în clasamentul

După disputarea a doar 6 par
tide este desigur prematur să 
anticipăm care vor fl aceste două 
selecționate, mal cu seamă că 
tricolorii au susținut numai un 
meci (pierdut la limită. 2—3, ou 
Irlanda de Nord, ia Belfast). 
Pentru echipa țării noastre toate 
jocurile se anunță, firește, im
portante. Punctele pe cane le vor 
acumula fotbaliștii români, in 
deplasare, ca și victoriile, aștep
tate, tn toate meciurile pe teren 
propriu ar avea un cuvlnt ho- 
tărltor in ceea ce privește cali
ficarea, pentru a doua oară ta- 
tr-un turneu final in Mexlo. Este 
de subliniat faptul că această 
grupă apare aa foarte grea pen
tru toate candidatele : selecțio
nata României eele două for
mații britanice, Anglia șl Irlanda 
de Nord (aceasta din urmă cu 
majoritatea jucătorilor activi to 
campionatele engleze), Finlanda, 
o echipă tn plină ascensiune și 
reprezentativa Turciei, to postură 
de „outsider*, tn ciuda eșecuri
lor de anul trecut.

Ce s-a tnttmplat plnă acum 7 
Primele surprize le-a furnizat e- 
chlpa Finlandei care a Învins 
selecționat: Irlandei de Nord
(1—0) șl apoi a dispus de Turcia, 
tn deplasare (2—1), dar care a 
capotat la limită (1—2), ta urma 
unui oenalty tn meciul desfăsu-

final se vor califica direct pentru turneul final din Mexic.
rat la Belfast, ta Irlanda de 
Nord. Reprezentativa Angliei (cu 
Brian Bobson — 4 goluri marcate 
ta două jocuri. Hateley, Shilton, 
Woodcock, Anderson, Withe ș.a.) 
a avut pînă acum o prestație re
marcabilă (golaveraj 13—0 I). Dta 
cauza timpului nefavorabil, selec
ționerul Bobby Robson a contra
mandat cantonamentul prevăzut 
pentru luna Ianuarie dar a pro
mis să-i urmărească cu mare a- 
tențle pe oomponențll lotului In 
meciurile din supe șl campio
nat, înaintea partidei cu Irlanda 
de Nord de la Belfast.

Cele 14 jocuri din această grupă 
vor fl w s uranță echilibrate, 
șl nu este exclus ca abia ulti
mele să stabilească formațiile ca
lificate. Dar acestea vor avea loc 
ta noiembrie și plnă atunci tra
seul flecăre reprezentative va fi 
deslgu. foarte anevoios.

Iată șl participările celor 5 for
mații la cele 12 turnee finale de 
plnă acum ; Anglia — 7 ; Româ
nia — 4 ; Irlanda de Nord — 2 : 
Turcia — li Finlanda — 0.

Documentar de 
Ion OCHSENFELD

MECIURILE DISPUTATE
Finlanda - irlanda N. 1-4)
Irlanda N. — România 3—2
Anglia - Finlanda 5-0
Turcia - Finlanda 1-2
Turcia - Anglia 0-8
Irlanda N. — Finlanda 2—1

CLASAMENT
1. ANGLIA 2 2 0 0 13- 0 4
2. Irlanda N. 3201 S- 4 4
3. Finlanda 4 2 0 2 4- 8 4
4. România 10 0 1 2-3 0
5. Turcia 2 0 0 2 1-10 0

MECIURILE DIN ACEST AN
27.11. Irlanda N. - Anglia
3.IV. România - Turcia
t.V. Irlanda N. - Turcia
1.V. România - Anglia

22.V. Finlanda — Anglia
6.VI. Finlanda - România

28.VIII. România - Finlanda
11.IX. Turcia - Irlanda N
11.IX. Anglia - România
25.IX. Finlanda - Turcia
16.X. România - Irlanda N
16.X. Anglia - Turcia
13.XI Anglia - Irlanda N.
14.X1 Turcia - Românie

ȘTIRI, REZULTATE ȘTIRI, REZULTATE

'Bulgaria. Cehoslovacia 
Germană Polonia Unea

ți R.S.S. și România) su 
siinuși unor dificile exa

mene oel esre s-au Impus ea 
autoritate fiind schiorii din 
R n G Cehoslovacia ti Unin- 
nea Rnvtetică. tn clasamentul 
nrimelor «ase locuri fiecare 
d»r «ceetp trei tan au ncnrwt 
rit» louî oozltll. Cei mal teh
nic -onrin-ent s-a dovedit a fi 
Unma, Abratls. din R.D.G 
+<rfir»8tnr a! combinatei nordi
ce nrw«sor al unor cunoștin
țe datorită cărora, nu ne tn- 
dotm „n a—ea un cuvtat erei’ 

«nu« b anroDlatele ..tnon- 
d’->i°* «le lunlorllor.

Ir această nrobă cel ma’ 
loc oranat de snortivH rn- 

eSn. „ 'ewf nozitia a 11-a

TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX
CICLISM • Steaua dta Be- 

seges* la Nîmes. orologul (2,1 
km) s reveni’ lud Laurent Flgnon 
oare a realiza* o medie orară de 
♦9.209 tem. • .Drumul soarelui* 
etanș a n_a (Guadlx — Linares 
149 temi a fost clstieată tn 4.01:21 
de vest-germanul Roflf Golz ’ oare 
este ti liderul clasamentului ge
neral. armat la S s de spanio
lul Tesus Vinar.

BANDBA1 • Stockholm: Sue
dia — U.R.S.S M—M (12—101 • 
La tvry (Franța) a 10-a ediție 
a trofeului Georees Maralle*: 
A S.K.W Frankfurt pe Oder — 
Varoolatai Banyasz 23—M R.N. 
Berlfe — tvrv 27—21

ș."P • Partida a 48-a a tne- 
elnlni Karpov — Kasparov s-a 
tntrerupt te mutarea a 41-a șl va

a continuată astăzi. Scorul că
min’ deocamdată 6—2 to favoarea 
Iul Karpov.

TENIS • tn turneul de la Pune 
(India) semifinale: Lemon — Pl- 
oerno 3—6 7—6 6—1 Cberrv —
Fleurlan 7—5. 6—3 • La Delray 
Beach: Krlek — Amritraj * ' 
Ș—0 Glicksteln — Arrays 
T—6 Noah - Moor 6—2 
Edbers - Flbak 6—2 6—0
— Willenbere 6—3 6—4 Lendl —
Sadtl 7—6 6—0 NvstrOm — Fer
nandez 6—3 7—5: femeii KlroShaefer — Manuela Maleeva 
6—4 2—6 6—4 Bettlna Bunco -
Elise Burein 6—2 6—2 Han» 
Mandtlkova — Kathleen Cum
mings 6—2 6—3 Stephanie Rene
— Sabrina Golea 6—1 Ș—1 Su
san Mascarta — Carina Karlsson 
T—fl 8—2

«—4
7— 4
8— 4 

Bmld

• Contlnulndu-șl 
turneul ta America de 
Sud selecționata R.D. 
Germane a dispus, la 
Guayaquil. cu 3—2 
”—2) de reprezenta
tiva 
Pe , . u Învingători au 
Înscris Richter 
ș Backs, iar pentru 
tnvlnși Baldeon ti 
Benitez.

p tn turul tn al 
„Cupei Angliei* me
dul dintre Leicester 
City ti “ 
tnchelat cu 
primei echipe 
Dar federația 
a hotărft ca 
să ce rejoace 
tile închise 
un spectator a arun
cat o sticlă oe teren 
lovlndu-1 pe portarul 
formației Burton.
Partida s-a relucat 
fără spectatori șl a 
fost ctstlgată cu 1—0.

Ecuadorului.
Ernst

Burton s-a 
victoria 
cu 6—1 
engleză 
oartida 

cu oor- 
deoarece

tot de Leicester.
• Antrenorul re

prezentativei olande
ze. Blnus Michels, va 
fi Indisponibil cel pu
țin plnă tn luna mal. 
datorită unei mala
dii cardiace Nu s-a 
luat Încă notărîrea 
dne ti va lua locul 
tn această 
dnd echipa 
tntîlnește. tn 
narllle C.M._ 
Ciprului 
rle) si 
mal).
• Cine

.ampionatul european 
din 1988 ? După aum 
se știe candidate sini 
Anella. B. F Germa
nia Olanda și țările 
scandinave — In co
laborare. Cele mal 
mari sanse se oare 
le are Anglia care-și 
va depune proiectele 
de beneficii forului jj.e.F A

perioadă
□lande) 
prelimi- 
echlpele 
tebrua- 

a
(27 
Austriei
va organiza

european (U.E.F.A.); 
Aceste proiecte vor ti 
analizate la Întruni
rea din 19 șl 20 fe
bruarie. de la Berna. 
Anglia prezintă șl 
alte argumente : ca
pacitatea mare a sta
dioanelor. aniversarea 
a 125 de ani de la 
Înființarea 
precum și centenarul 
Inaugurării ligii en
gleze (campionatul).
• Antrenorul Gio

vanni Trapattoni (Ju
ventus) și-a prelungit 
contractul cu clubul 
torinez pînă In 1986. pin ' - - -
preluat 
conducerea 
pattonl 
cucerii 
titlul de 
de două 
cite o 
cupelor*

federației,

1976 de etnd a 
echipa. sub 

lui Tra- 
Juventus a 

de cinci ori 
campioană, 

ori Cupa șl 
dată 

și
,Cupa 
Cupa
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