
Toate mărețele transformări revoluționare, 
remarcabilele realizări în construcția și dez
voltarea socialistă a patriei noastre s-au ob
ținut sub conducerea gloriosului nostru partid 
comunist, care și-a îndeplinit și își îndeplinește 
cu cinste misiunea istorica de forță politică 
conducătoare a întregii națiuni, pe calea nouă 
a socialismului și comunismului !
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Sub semnul deplinei adeziuni la importantele idei și orientări 
cuprinse în amplul Raport prezentat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 

ieri , și-a continuat lucrările, în plen și secțiuni,

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Marți. 15 decembrie, au con
tinuat. în Capitală, lucrările 
marelui forum democratic al 
partidului, Conferința Naționa
lă, care se desfășoară în lumina 
importantelor idei și orien
tări cuprinse în amplul Ra
port prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, sub semnul 
unității strînse în Jurul parti
dului și al secretarului său ge
neral, al deplinei angajări pa
triotice, revoluționare pentru 
înfăptuirea neabătută a obiec
tivelor stabilite de Congresul al 
XIII-lea.

Ca sosirea in Sala Palatului 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu secretar general al 

Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a fost întîmpinat 
cu calde sentimente de dragoste 
și profundă prețuire de parti- 
cipanții la Conferință. S-a a- 
plaudat îndelung, s-a aclamat cu 
înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R.!" 

In cursul dimineții, au fost 
reluate dezbaterile în plen asu
pra problemelor înscrise pe or
dinea de zi. Prima parte a 
ședinței a fost condusă de 
tovarășul Ion Dincă, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim- 
ministru al guvernului.

Au luat cuvîntul tovarășii 
Emil Bobii, membru al Comite

tului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ioachim 
Moga, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Cluj al 
P.C.R., Petre Răducanu, secreta
rul Comitetului de partid la 
întreprinderea „23 August" — 
București, Ion Ursu, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Comitetului 
Național pentru Știință și Teh
nologie, Vasile Zglobiu, pre
ședintele Cooperativei agricole 
de producție Valea Argovei, ju
dețul Călărași, Gheorghe Dinu, 
ministrul industriei de utilaj

greu, Angela Isăroiu, secretar 
pentru problemele de propa
gandă al Comitetului .județean 
Mureș al P.C.R., Antoni u Komi- 
veș, președintele Cooperativei 
agricole de producție Pecica, ju
dețul Arad, Petre Fluture, mi
nistrul energiei electrice. Dorina 
Donea. "președintele Comitetului 
sindicatului la întreprinderea 

Astăzi, in jurul orei 12,30, posturile de radio ți televiziune 
vor transmite direct, de la Sala Palatului Republicii Socia
liste România, ședința de închidere a Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român.

de confecții Bacău, Dumitru Radu 
Popescu, președintele Uniunii 
Scriitorilor, Carol Dina, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Galați al P.C.R.

în continuare, tovarășul Ion 
Dincă a arătat că deoarece în 
perioada care a trecut de Ia 
Congresul al XIII-lea al P.C.R. 
ș-au produs unele descompletări 
în Comitetul Central al partidu
lui sc propune înscrierea la or
dinea de zi a Conferinței Națio
nale a partidului a unui nou 
punct — măsuri organizatorice. 
Propunerea a fost aprobată în 
unanimitate.

Conferința Națională a ales, în 
unanimitate, Comisia pentru pre
gătirea propunerilor privind 
completările în Comitetul Cen
tral al partidului, prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român.

După pauză, lucrările con
ferinței au fost conduse do 
tovarășul Ioachim Moga, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Cluj al P.C.R.

Au luat cuvîntul tovarășii 
Mana Bradea, prim-secretar al 
Comitetului județean Satu Mare 
al P.C.R., Gheorghe David, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul agriculturii, 
Nicolae Ioncscu, secretar pentru 
problemele economice al Comi
tetului județean Prahova al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului. 
Alexandru Reimer, prim-vice- 
președinte al Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular al 
județului Sibiu, Ana Mureșan, 
membru supleant al Comitetului

(Continuare în pag. a 4-a)
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PROFUND ECOU ÎN INIMILE SPORTIVILOR ȚÂRII
PENTRU PACE ÎN

Am. ascultat, împreună cu 
oamenii muncii de la Mina 
Săsar — Baia Mare, unde lu
crez ca subinginer. magistra
lul Raport prezentat la deschi
derea lucrărilor Conferinței 
Naționale a partidului de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Făcînd o analiză profund ști
ințifică a dezvoltării societății 
românești pe toate planurile,

ÎN „EPOCA DE AUR" A ROMÂNIEI SOCIALISTE
Mă pot mîndri că m-am năs

cut în „Epoca de aur“ a 
României Socialiste, p acestei 
perioade de o deosebită înflo
rire a patriei noastre dragi, 
marcată de marea personali
tate a conducătorului iubit, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidu

ÎNTREAGA LUME
secretarul general al partidului 
îndeamnă pe toti fiii patriei, 

fără deosebire de naționalitate, 
la fapte mărețe în domeniul unde 
muncesc pentru continua în
florire a țării șl prosperitatea 
națiunii române, pentru pace în 
întreaga lume. Permanent pre
ocupat de necesitatea asigură
rii păcii pe pămint, de viața 
generațiilor viitoare, conducă

lui, care ne-a deschis nebănui
te orizonturi de afirmare pe 
toate planurile. Alături de co
legii de generație, am ascultat 
cu deosebită atenție Raportul 
prezentat la Conferința Națio
nală a partidului, document de 
o inestimabilă valoare pentru 
prefigurarea viitorului țării, și 

torul nostru iubit cheamă în 
cuvinte calde și înțelepte, la 
intensificarea luptei popoarelor 
pentru statornicirea unui cli
mat de înțelegere și colabora
re, de respect reciproc între 
toate națiunile, pentru elimi-

Stelian BOARIU
multiplu campion mondial

(Continuare in pag a 4-a)

am înțeles din cuvintele 
secretarului general că numai 
printr-o muncă susținută, plină 
de abnegație se vor putea în
deplini obiectivele mărețe ce 
stau In fața poporului, a tu
turor oamenilor muncii.

Daniel CIOC A 
campion european de juniori

(Continuare în pag. a 4-a)

La clubul sportiv Olimpia din Capitală. înaintea orelor de pregă
tire de ieri dimineață, o dezbatere, cu documentul in fată, asupra 
bogăției de idei și sarcini-cuprinse in magistralul Raport prezentat 
de secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, la Conferința Națională a P.C.R. Participant! : clțiva 
dintre sportivii fruntași al acestui club, componenți al loturilor 
naționale de seniori și juniori, împreună cu prof. Gh. Artin, se
cretarul biroului organizației de bază, și cu antrenorul emerit 
F. Popescu Foto : Aurel D. NEAGU



La Școala generală nr. 54 din Capitală 1
l

JOI JOACĂ BASCHET „STEAUA", „DINAMO",
„TITANII44 ȘI MULTE ALTE ECHIPE! DUPĂ NUMAI TREI ANI DE ACTIVITATE,

fe:
Galeria entuziastă ae aude 

tacă de pe strada Fizicienilor 
■i se întețește cînd pășești pe 
•trăduța care duce in linie 
dreaptă spre «ala de sport a 
Scolii generale nr. 
tierul Balta Albă, 
răsunînd ca la o

luptă cu ardoare pentru victo
rie, arbitrii (tot din rindul e- 
Icvilor) se străduiesc să £ie cit 
mai competenți și imparțiali, 
iar în tribune spectatorii răgu-

A’e-
€U
(în

Ma-
TURBOMECANICÂ TURNEUL FINAL

54 din car- 
incurajările 

________  __ _ finală de 
Simpionat mondial. în sală își 

spută întîietatea două din 
«ele 26 de echipe care iau 
parte la competiția de baschet 
«rganizată in cinstea Confe
rinței Naționale a partidului si 
tgi susțin Întrecerile in fiecare 
foi. de dimineață pină seara. 
Sint echipe din clasele V—VIII, 
Titanii, Victoria Fulgerul

REPORTAJUL NOSTRU
iau

șese încurajîndu-și formația 
favorită, făcîndu-și în felul a- 

cesta. încălzirea... psihologică 
pentru meciul ce i vor susține 
peste puțină vreme, cînd vor 
schimba rolul, intrind în teren 
si devenind jucători.

Foto : GH. LĂZARESCU

Steaua, Dinamo, Luceafărul. 
Steaua Polară, Biruința. Alba
tros ș.a., intre care s-a creat 
(nu de ieri de azi) o frumoasă 
tradiție. In teren echipele

ANUNȚ
Centrul de Cercetări 

pentru Educație Fizică 
șl Sport, cu sediu] In 
București, Bd. Muncii 
nr. 37—39, scoate la con
curs. în condițiile Legii 
nr. 12/1971, Un post de 
instructor sportiv ; infer, 
mâții la telefon 21.55.13.

O asemenea emulație pentru 
sport la o școală generală este 
impresionantă și pare surprin
zătoare. dar nu și pentru uni
tatea respectivă, la care este 
profesor de educație fizică un 
tehnician reputat, nu numai ca 
organizator, ci și în privința 
selecției și instruirii, începind 
cu ,.a.b.c.“-ul, minibaschetul, 
și ajungînd pină la Divizia A 
și chiar la loturile naționale. 
Profesorul Gheorghe Lăzărcs- 
cu, pentru că despre el este 
vorba, a convins în citeva rin- 
duri unde pot duce pasiunea si 
capacitatea de organizare, pro- 
movînd, în decursul anilor, 
două generații de eleve de la 
nivelul de minibaschetbaliste 
pină la nivelul amintit. Mai 
întîi cu echipa Olimpia Bucu
rești (avînd fruntașe pe Ale-

xandrina Biră. Ana Iatan, 
xandnna Tomescul, apoi 
Centrul școlar de baschet 
fruntea promoției: Mălina 
rinache, Dorina Pirvan. Roxa
na Rotaru), aproape toate spor
tivele provenind de la Școala 
generală nr. 69.

Acum, la .54“ se speră că 
din cei 200 de participanți la 
actuala competiție cîțiva (noi 
dorim cit mai mulți) să urce 
treptele măiestriei. Deocamda
tă s-au evidențiat echipele 
claselor a VII-a C. a VlII-a C 
la fete și a VIII-a F la băieți, 
iar la „individual" s-au remar
cat Mariana Dan, Monica Do- 
linschi. Teodora Stancu (clasa 
a VII-a C), Adriana Moise 
(clasa a VII-a A) și Roxana 
Rotaru (clasa a VII-a F). Din
tre acestea, Roxana Rotaru și 
Adriana Moise sînt, de fapt, 
eleve în clasele a V-a și. res
pectiv, a Vl-a, dar — datorită 
taliei lor deosebite — au fost 
selecționate în... clase superi
oare, în scopul facilitării pro
gresului lor.

Cite din cele 200 de elemen
te văzute în sala Școlii gene
rale nr. 54 vor atinge marea 
performanță? „Firește, acum 
nu se pot face precizări — 
ne-a răspuns prof. Lăzărescu. 
deoarece accsia este doar un 
nucleu al Clubului sportiv șco
lar nr. 4. Deocamdată elevii au 
fost atrași în competiții, ceea 
ce este un fapt important, dar 
calea performanței o vor stră
bate numai cei dotați, harnici 
Si disciplinați". Vom adăuga că 
realizările de la „54“ se dato
rează în mare măsură spriji
nului direct și concret primit 
din partea conducerii școlii, a 
directorului ei, Alexandru Lip- 
canu (profesor de istorie), de 
altfel un vechi prieten al bas
chetului, în ultimii 10 ani el 
contribuind efectiv la selecția 
din rîndul elevilor a viitori
lor baschetbaliști. Panourile 
de cristal, mingile, vestiarul 
special, orele acordate în sală 
pentru competițiile de baschet 
sint doar citeva argumente 
care vorbesc de la sine despre 
faptul că la Școala generală 
nr. 54 jocul cu mingea la coș 
se simte ca la el acasă.

Dumitru STANCULESCU

AL DIVIZIEI DE LUPTE GRECO-ROMANE

DIALOG DESPRE MUNCA INVATATURA SI SPORT* >

CU PRIMUL CÎȘTIGATOR AL „OLIMPIADEI SONDORULUI"

trei ani în urmă, în ca- 
unei asociații sportive 

Turbomecaniea

Cu 
drul 
bucureștene 
— lua ființă o secție de lupte 
greeo-romane, din inițiativa in
structorului voluntar Adrian 
Pascu. Un an mai tîrziu, prin 
grija unor oameni care iubesc 
sportul, secția a fost încadra- 

antrenor de profe- 
Moisin, echipa în- 
Și

tă cu un 
sie, Viorel 
scriindu-se 
zie a țării.

Formația 
nica București 
țit componența, 
tivi lor fiind 
mai vechi selecționat în ' lotul 
național, Gheorghe Minoa, e- 
chipa clasîndu-se pe locul 4 în 
seria sa. Dintre elevii antre
norului V. Moisin s-a distins 
juniorul Florin Iacob, legiti
mat acum la Dinamo, care a 
devenit campion național.

Campionatul pe echipe al a- 
nulul în curs a marcat un e- 
vident salt valoric al echipei 
Turbomecaniea, formația non 
promovată încheind întrecerile 
din turul competiției pe pri
mul loc în seria a Il-a ! Fi
nalul campionatului 1-a găsit 
pe luptătorii de la Turbome- 
canica pe locul 3, echipa ca- 
Iificîndu-se în turneul final, 
performanță care n-a fost rea
lizată de secțiile unor cluburi 
cu tradiție în sportul luptelor, 
ca Rapid București, Metalul 
București, Farul' Constanța, 
Crișul Oradea, Dunărea Ga
lați, Electroputere Craiova etc.

Antrenați (în ultimele șase 
luni) de Gheorghe Minea (an
trenor șl luptător) sportivii de 
la Turbomecanița se pregă
teau,' zilele trecute, pentru par
ticiparea la turneul final . a!

în prima divi-

A. S. Turbomeca- 
și-a îmbunătă- 
în rîndul spor- 
legitimat ți un

e- 
do
Ș‘ 
e-

Campionatului Național pe e- 
chipe. între cei mai valoroși 
luptători i-am întilnit pe Con
stantin Țintea (74 kg). Bogdan 
Mănăilă (130 kg), Sorin Dincă 
(57 kg). Dumitru Sima (68 kg), 
Traian Buccvschi (62 kg), Ion 
Ursea (100 kg), ■ cei care au a- 
dus cele mai multe puncte e- 
chipei lor. Alături de ei, ju
niorii Florin Cutieru, Ilorațiu 
Călin, George Șuțu, Cristian 
I’ăturan, Mihai Crîng, Cristian 
Gionoiu depuneau eforturi 
vidente pentru însușirea 
noi cunoștințe tehnice, ca 
pentru a fi selecționați în 
-chipă.

Am urmărit în repetate rîn- 
duri evoluția formației Turbo- 
mecânică la diferite etape din 
campionat. Am cunoscut, cu 
aceste prilejuri, oameni pa
sionați. care „trăiau" alături 
de echipă, ca Dumitru Bănuț 
/președintele secției), Ion Ca- 
trina, Costache Stăncuț (mem
bri ai secției). Am aflat «că 
sportul luptelor se bucură de 
tot sprijinul asociației (pre
ședinte. Petre Zidărescu, secre
tar, Marin Popa). Nici n-ar fi 
fost posibilă altfel o asemenea 
ascensiune a unei secții înfi
ințată cu numai trei ani în 
urmă. Și, asistînd lă antrena
mentul luptătorilor, am cunos
cut și cîțiva copii, în vîrstă 
de 12—14 ani, în care antre
norul Minea își pune mari 
speranțe : George Dogarii, Vio
rel Tănase, George Robert... 
Cunoștințele lor tehnice și pa
siunea pentru lupte sînt pro
mițătoare. La Țurbomecanica 
este, deci, și schimbul do rr.îi- 
nc asigurat.

Mihai TRACICA
-------------_----- ,----- ------------------------------------------------r-V
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CONDUCE DUPĂ

iMti,

Arene 
Bucureș 
au fost 
campion 
juniori, 
respecți’ 
după v. 
fecfuate

L wni< 
ritatea 
zat. dui 
in ultirr 
teresant 
deosebit 
rezultat» 
mic rez 
marcaj 
ind de 
monstre 
ș-au an 
vederea 
Bucureș 
censiunt 
(Mucavs 
noua de 
făcut ai 
re în e 
nioare, 
dromeca 
Constan 
iești) 41 
șu (Glo 
Maria 1 
Tg. Mu 
Pantea 
Nina Ci 
re.ști) 4 
(Voința 
tinere ș

Cum

CLASAI)

11 cheamă Aurel Comărnieea- 
nu, are 36 de ani, s-a născut 
în comuna Rodina, din județul 
Suceava, și este maistru prin
cipal la Brigada nr. 2 Oprișă- 
nești din cadrul Schelei petro
liere de producție Brăila. De 
mic a început să muncească și 
a crescut o dată cu schela, ca
re la 1 iulie 1987 a împlinit 
două decenii de cînd a apărut 
pe harta economică a țării, fi
ind rod al „EPOCII NICOLAE 
CEAUȘESCU". A venit aici cu 
o prealabilă calificare, nu prea 
înaltă, de operator de extracție. 
Apoi a luat loc „intr-o bancă 
din față" a pregătirii 
sionale superioare la 
viște. A terminat cursurile de 
maiștri, iar în 1973 a fost pri
mul cîștigător pe tară al „O- 
limpiadei sondorului", astăzi 
fiind considerat un specialist 
de primă mînă, deși, zîmbește 
el, lucrurile stau altfel, căci 
insigna care-i decorează salo
peta trebuie susținută cu suc
cese în muncă și în învățătură 
mereu mai mari.

In general, aflăm, nu-i place 
inactivitatea fizică. Respectă 
munca celor din birouri. dar 
preferă cîmpul cu sonde. A- 
coilo-i vin ideile, descoperă, 
experimentează și fructifică 
soluții tehnico-productive. Ce 
a făcut, de pildă, zilele trecu
te? A experimentat. Împreună 
cu Boris Biscă, Gheorghe Bra- 
du, Vasile Popa, Nieolae Ha
giu și alți băieți din echipa lui 
de reparații, o tehnologie nouă 
de deparafinare, care a redus la 
jumătate timpul lucrărilor. Du
pă ce au pus în funcțiune cu 5 
zile înainte de termen sonda 
nr. 384, ceea ce Înseamnă mii 
de metri cubi suplimentari de 
gaze, privea cerul Învolburat 
de nori amenințători: „O să 
ningă. E bine pentru grîu", gîn- 
dea țăranul din el, obișnuit să 
măsoare totul cu scum pătate. 
„Aproape că poți să-l auzi cum 
crește, chiar dacă la baza tur

profe- 
Tirgo-

lei unei sonde 
gă liniștea cu 
form de cursă lungă. Datoria 
noastră, continuă omul abia 
venit din cîmpia sondelor, este 
să veghem 
lor să nu 
dată, fie 
noapte".

Am înțeles 
nilor din formațiile de repara
ții poate fi comparată cu cea a 
medicilor, cu diferența 
angrenajul instalațiilor 
sonde, în situația unor stopări, 
nu răspund la întrebările „ce 
și cum", pentru a li se stabili 
diagnosticul. Ei, „medicii" 
sondelor, le întrețin starea de 
sănătate, luptînd 
cu tenacitate și 
pentru păstrarea 
întrecerea pentru 
țiței.

— A fost ceva bătaie de cap. 
nu ?

— Da. însă noi sintem obiș- 
nuiți să lucrăm și 24 de orc 
din 24 pentru a face treaba ca 
lumea.

— E o chestiune de tempe
rament?

— Nu cred. Mai mult de con
cepție. Cunoscind faptul că po
litica energetică este o preocu
pare de prim ordin, a te lupta 
pentru mai mult și mai bine, de
vine nu numai o datorie, dar și 
o satisfacție. In următoarele zile 
încercăm o soluție pentru re
activarea altor trei sonde,, in 
dorința de a realiza un nou re
cord de timp, extrăgtnd zeci de 
tone de țiței tn plus In etnstea 
Conferinței Naționale a parti
dului.
- Si 

voastră
— E

Cind simțim nevoia să ne de
conectăm, jucăm șah la clubul 
brigăzii sau fotbal pe stadionul 
din Ianca. Uneori îmi ian soția 
și băiatul și mergem 
distrăm la Brăila. Dar, cea mai

ca 
se 
că

motoarele alun- 
mersul lor uni

mersul motoarc- 
sprească 
e zi, fie

nicio- 
că e

că meseria oarae-

că 
de

în felul lor. 
operativitate, 
ritmului în 
cit mai mult

pentru viața dumnea- 
personală?
timp și pentru asta.

să oe

mare bucurie pentru amiudoi 
este creșterea lui Cristinel. Are 
6 ani și adesea se joacă... de-a 
sondorul. Ne amuzăm urniă- 
rindu-1. Dar, cine știe? După 
cum îl văd, joaca aceasta se 
poate transforma intr-o pasiu
ne. Cunoașteți proverbul eu 
așchia...

...Gcea ce n-am consemnat 
încă, deși s-ar fi cuvenit să o 
facem, este faptul că mais
trul comunist Aurel Co- 
mărniceanu si băieții din echi
pa lui sint doar cîțiva din : 
ile de anonimi angajați 
frontul țițeiului brăilean, 
drept de... semnătură atît 
producție, cit și pe terenul 
sport. Ei fac parte din echipe
le de handbal si volei ale a- 
sociației angrenate î» compe
tiția republicană dotată 
„Cupa petrolistului", iar 
istrul — fiind un iubitor 
sportului moto — a devenit de 
curind și arbitru de dirt-track.

Galați au 
___ . __  _________ turului al 
n-lea al Campionatului Național 
de hochei pentru juniori I — 
prima grupă valorică — cu par
ticiparea formațiilor cluburilor 
sportive școlare din Galați. Mier
curea Ciuc șl Gheorgheni. Au 
lipsit juniorii de la steaua 
Triumf București. După dispute 
interesant;, pe primul loc In 
clasamentul acestui de al doilea 
tur si în cel general s-au situat 
hoch riști! de la C.S.Ș. 2 Con
structorul Galați (antrenori, Ste- 
llan Rusu șl Ion Bălăneanu), 
unitate care dă șl lotului repre
zentativ numeroase elemente de 
valoare.

Pe patinoarul din 
avut loc întrecerile

REZULTATE : Galați — Mier
curea Ciuc 5—4, Gheorgheni — 
Miercurea Ciuc 5—1, Galați — 
Gheorgheni 9—2, Galați — Mier
curea Ciuc 8—4. Gheorgheni — 
Miercurea Oiuc 4- -3 și Galaț*. — 
Gheorgheni 7—8.

Clasamentul turului II : Ga
lați 10 p, Gheorgheni W p. Mier
curea Ciuc 4 puncte, Steaua 
Triumf o P pierdut toate
partidele prin forfait, 0—5) ;

CLASAMENT GENERAL :

Telemac SIRIOPOL, ooresp.

1. csș 2 Con str. 12 11 0 1 90- 38 22
2. OSS Gheorg. 12 9 0 3 83- 38 18
3. CSS M. Ci-uc 12 4 0 8 58- 54 8
4. CS^ Triumf 12 0 0 12 18-115 0

mi- 
pe 
cu 
în 

1 de

cu 
ma- 

al

Troian ANDRONACHE

ANUL TURISTIC 1988
I.T.H.R. BUCUREȘTI a 

pus spre valorificare bi
letele la odihnă-trata- 
ment pentru semestrul 
I 1988, în toate stațiu
nile din țară, cu excep
ția stațiunilor Hercula- 
ne, Sovata și Felix.

Pentru aceste trei sta
țiuni se găsesc bilete 
numai pentru trimestrul 
I 1988.

înscrieri șl Informații 
la toate agențiile de tu
rism ele întreprinderii 
de Turism, Hoteluri și 
Restaurante București.

CONCURSURI DE SCHI PE THEA PRAHOTET

Consiliul Municipal al Sindicatelor — Comisia spoct-turism, 
In colaborare cu Întreprinderea de Turism, Hoteluri șl Res
taurante București (agenția de turism din Bd. Republicii “ .... de iama, 1987/1986, cupelenr. 68). organizează și ta sezonul 
de schi pe municipiul București.

In perioada lanuarie-martle 1988 
toarel: concursuri:

au fost programate urmi-

• 30
• 14FELIX.

U.G.S.R." și .Cupa ALFA'ianuarie—7 februarie: .Cupa
februarie—6 martie: cupele IPROLAM, Drumarilor, 
ICI CNF HTPIC, ISPIF, ISPE. ISPH IPA, ICEMENERG.

Pentru buna desfășurare a competițiilor, organizatorii din 
institute sînt rugați să depună comenzile ferme din timp 
fptnâ la data de 25 decembrie a.c.).

Informații și rezervarea locurilor de cazare In stațiuni se 
asigură prin agenția de turism din Bd. Republicii nr. 66 
(telefon 14.08.00).

După j 
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tionale ■ 
astl'el :

MAS
1. r i
2.
3. I.v.E.
4. Din. C
3. Rapid

■ J. Acad.
7. Kain 
s.
9 Fdrtii 

io. rSW] 
J>1. chS'.u 
12. Pollt.

*Pariftlr 
tehnica' 
mîinfe. 1 ( 
pină la 
va fi rel 
a Xr-a.

FEÎ 
nU“ C 
Voinț 
Chim 
Olimr 
Rapid

6. Polit.

1.
2.
3.
4.
5.

7. Voinț
8. Corn?
9. Mobil

10. Met.
11. C.S.U 
•2. Poli, ’

Camnt 
6—7 ir 
prin

,.TRC 
PEh

Magda! 
sov) cu 
a marca 
(Farul 
etapa a 
lideri â 
„Trofeul 
citate.
REZULT

MASC 
nica ■ M 
URBIS 
Sodistul 
țel Inox 
I.C.E.D. 
Bucureș 
Vflcea 
II-» : N 
Panduri 
(47—38). 
Mecanic

ADMINISTRAȚIA OI STAT TOTO PROA
• TRAGEREA SAPTAMINALA

PRONOEXPRES v» avea loc as
tăzi. miercuri, 16 decembrie, In 
raia clubului din str. Doamnei 
nr. 2, din București, incepînd de , cîștigui 
la ora 15,50. Aspecte de la efec- ------
marea operațiunilor de tragere 
vor H transml e ia radio, pe 
programul I. ta ora 16,15. Nume
rele extrase vor fi radiodifuzate 
In reluare, pe același program, 
la ora 23,05 șl mîine, joi, 17 de
cembrie, la ora 8,55. Tragerea 
fiind publică, sînt invitați să 
participe toți coi Interesați.
• Nu uitați că la sfîrș'tul a- 

cestel săptămînl. mai precis du
minică, 20 decembrie, are 
TRAGEREA LOTO 2, care 
și ULTIMA ACȚIUNE CU 
RACTER DEOSEBIT a anului pe 
cale de a se Încheia. Este, deci, 
încă o ocazie bună pentru par- 
tlbipanțl de a șl valorifica șan
sele, obțlnînd importante ciști- 
guri In autoturisme șl numerar.

...................... ' ȘlMai multe bilete înseamnă 
mai multe șans; de cîștig 1

loc
;ste
CA-

• JUi 
LOZ îf 
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operați
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lor. Ur 
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a „naționalele1* de popice ale juniorilor

BINE, BĂIEȚII-INSUFICIENT
I
I

PRIVIRI SPRE

EȘALONUL SECUND

Voința Din cei 32 de juniori rămași in 
Roman cursa pentru un loc pe podium. 
> ale numai unul singur a reușit să 
e de treacă granița celor 900 p d.
t și, bâimăreanul Ion Ruge, care a
iindu-i doborit în preliminarii, din 200 
rile e- bile mixte. 910 popice. De el 

s-au apropiat sătmăreanul Va- 
majo- lcntin Brcban — S82 pd și, în 
furni- mai mică măsură, constăntea- 

semnat nul Sandu Găitan — 866 p d. 
eri in- Din păcate, numai Breban a 
tehnice marcat o ușoară creștere (cu 
se 17 4 popice) în runda decisivă iar
el mai ceilalți au coborît. primul rea-
ela de lizînd 875 pd, iar al treilea
ia! fi- suferind o neașteptată cădere
ce de- — 840 p d cu 5 lovituri în...
jantele gol.
Late în Rezultatele tuturor finaliști- 
e la lor arată o carență generală
și as- manifestată la manșele .Izola-
lonesei te", de fapt acolo unde se pot
2— 121, remarca posibilitățile reale de
ui. a progres ale sportivilor de pere-
lariza- pectivă. Pe lîngă faptul că sini
de se- puțini juniorii deprinși cu teh-
□ (Hi- nica lansării la canalul prefe-
3- -108, rat, majoritatea concurenților

Plo- au „spart" la bila de deschi-
Ncac- dere sau au irosit mult prea

5—405, multe aruncări cînd au fost
imureș nevoiți să rezolve figuri răma-
G icul a se în lăcașul popicelor. Dar
!1—396, cel mai mare procentaj de ra-
Bucu- țări s-a înregistrat la „singura-

I’ușcaș tice". Valentin Karp (Progre-
și alte sul Oradea) — 17, Carol Koșa
ul. (Flacăra Bv.) — 16, Bebe Tu-
lăieții? dosie (Voința Galați) — 13,

Aurel Ganea (Olimpia Bucu
rești) — 13, Sorin Tomescu (O- 
limpia Reșița) — 12, Cristian 
Stoica (Laromet București) — 
12 in calificări; Barna Fekctc 
(CFR Tg. Mureș) — 10. Da
niel Pândele (CFR Constanta) 
— 9. Gheorghe Marin (Laro- 
met București) — 8, Ștefan 
Bor (Electromureș Tg. Mureș) — 
7 în turneu) final, sînt jucă
tori (cifrele din dreptul lor re
prezintă „bilele goale") a căror 
lipsă de siguranță î-au privat 
de 30 sau 20 pd la rezultatul 
final, mulțl tineri arătînd de 
pe acum deprinderi greșite in 
tehnica lansării. Or. se știe că 
e mai greu să dezveți sporti
vii de mișcări greșite. decît 
să-i înveți bine de la început! 
Finala juniorilor de la Roman 
trebuie să constituie un sem
nal de alarmă pentru cei ce 
răspund de instruirea viitorilor 
performeri.

CLASAMENT UN AL; 1. I. 
Ruge (Aurul Baia Marc) 1785 
(910—875), 2. V. Breban (UNIO 
Satu Mare) 1 768 (882—836), 3.
5. Găitan (CFR Constanta) 
1 706 (866—840), 4. S. Szoverfi 
(Electromureș Tg. Mureș) 1698 

(835—863), 5. D. Schlesinger (Au
rul Baia Mare) 1 676 (849—327),
6. Z. Cstiroș (Rulmentul Bra
șov) 1 674 (821—853).

| LITORALUL Șl... BRIZA DIVIZIEI A
(caniâui P. Neamț - r.c.
Acest meci de final de s-taglu- 

Ine a coincis cu o zi de Iarnă, 
cu un soare zgîrclt, în care te
renul Înzăpezit a creat probleme I celor două combatante. Totuși, 
cei 2306 de spectatori au urmă
rit un meci frumos. In care F.C. 
Constanța, efectiv, a strălucit. In- 

Itr-adevăr, jocul constănțenilor 
(duminică de Divizia A) a fost 
simplu. desfășurat pe spații 
largi, tehnicitatea ridicată șl I forma bună a întregit echipe 
permlțîndu-le chiar să stăpîneas- 
că bune perioade de tim - jocul. 
Astfel, din 3—4 pase, mingea a- 

| jungea In careul gazdelor, pu-

Constanța 0-2 (0 2)
nîD<lu-le ir dificultate. Așa s-au 
marcat și golurile Primul a fost 
în min. 8 : la capătul unui con
traatac tâios, ZAHIU li finali
zează spec tac a. os, cu capul* 
centrarea lui Bîrbo»*a. Aceiași 
„actori* au stat și la baza golu
lui doi, cind Bircora, in min. 35, 
prof ițind de o gafă a lui T. ion 
la marginea careului, l-a pasat 
inteligent lui ZAHIU n, care, din 
careu, a însera. Nereușita gaz
delor s-a datorat tocmai bunului 
ioe prestat de oaspeți, pe da 
o parte, uno* absențe (Mironaș 
și Vasllache, suspendați ; Marc, 
accidentat) precum și... portaru

lui Gîrjeabă excelent. Felicitări, 
mictblui grup de suporteri cou- 
stănțeni care și-au încurajat tot 
meciul favoriții. De asemenea, 
să subliniem fair-playu) g-azde- 

) lor. •
A arbitrat foarte bine N. »î- 

nescu (Rm Vîlcea).
CEAHLĂUL : T Ion — Mura- 

riu, O. Oprea. M. Op?.a (min. 
46 Amarghioalei), Bîrcă — lancu, 
FARCAȘ, Dumitrescu — Susanu, 
L. Cheile, Ungureanu.

F. C. CONSTANȚA : GÎRJOA- 
BA — Dumitru. Popovicl (min. 
87 Mihâîlă) M. Dinu, Cămul — 
ZA1. J Iț (min. 85 Popa) TO- 
VANESCU, NEDELCEAIU — 
BTrbjha Suduru, Funda.

Răzvan TOM A, corcsp.

I ÎN ULTIMUL SFERT DE ORĂ...

F.C. Inter Sibiu - Pandurii Tg. Jiu 2-0 (0 0)

S PANOU
ii A FEMININ, seria I : ConfecțiaC.S.Ș. Focșani — C.S.Ș. I CONPREF 
-a (ul- Constanța 61—48 (31—22), Rapid II 
eeund), C.S.Ș. 5 București — C.S.Ș. 1 
?r Na- Constanta 57—66 (36—34), C.S.Ș. 1 
irezintă Constanta — Electro C.S.S. Bo

toșani 77—53 (33—25), Robotul
;—6 C.S.Ș. Bacău — Voința Iași 78—71
:1655 38 (31—34) ; seria a Il-a : Mobila ij
:15('8 38 C.S.Ș. Satu Mare — Construc-
:1881 29 torul T.A.G.C.M. Craiova 58—85 
:1794 27 (29—45), Constructorul C.S.Ș. A-
: '39 25 rad — Constructorul Craiova

' 874 22 82—74 (44—46), Crișul C.S.Ș. 2 O-
radea — Constructorul Craiova 

:1696 34 32—56 (42—34). C.S.M. Viitorul
:174l 31 Gheorgheni — Comerțul C.S.S.
:1798 30 sf. Gheorghe 68—53 (32—27). Co-
11327 30 respondent! : O. Guțu, N. Ștefan,
11800 25 N. Tokacck, C. Popa, Ch. Gol-
11753 24 dcnberg. I. Ghișa, D. Roșianu.

- Poli- Aruncă la coș Mihai Sinevici 
azi și (ja jg conducător de ' joc

trerupe titular echipei Dinamo Bu-
etapel curesti). o reală speranță a

' baschetului nostru.
_s Foto : Aurel D. NEAGU

Troian IOANÎȚESCU

Derbyul seriei a Il-a, F.C. in
ter Sibiu Pandurii Tg. Jiu, 
s-a desfășurat duminică intr-un 
decor de iarnă autentică. Gaz
dele au atacat susținut încă din 
start, dar acțiunile lor ofensive 
au fost lipsite de claritate, fiind 
o pradă ușoară pentru apărarea 
aglomerată a oaspeților, bine 
dirijată de Mihuț. în min. 21, 
sibienii au înscris prin Ciobanu, 
dai golul nu a fost validat (deci
zie justă) pe motiv de ofsaid. La 
această fază, Croitoru a fost e- 
liminat din joc pentru atitudine 
ireverențioasă față de conducă
torul partidei. Rămași în 10 oa* 
meni, oaspefi se retrag delibe
rat în apărare contraaitacînd

sporadic pri i Frimu. Elevii an
trenați de M. Bondrea și-au re
luat acțiunile ofensive, Gîngu 
șl Văsîi au încercat pătrunderi 
individuale, dar din cauza tere- 
nulud înghețat și alunecos ele au 
fost lipsite, de șansă și, astfel, 
partida a trenat spre... acel 0—0 
vizat de oaspeți. Repriza se
cundă are acel-âși aspect. Și to
tuși, a venit min. 78, cînd IST
VAN a speculat o bîlbîială a 
fundașilor adverși, lobînd un 
balon de la io m în plasa porții 
lui Porojnicu. în min. 83 sînt 
eliminați Bîrsan și Frimu, pen • 
tru lovire reciprocă, iar în min. 
87 sibienii reușesc desprinderea 
pe tabela de marcaj : VASÎI

I
. ARĂDENII, SPERANȚE RENĂSCUTE

Metalul Bocșa - li. T. A. 0 1 (0-0)

I Partidă de mare interes la
Bocșa. Gazdele au dorit mult a- 

Iceastă victorie, ca să confirme 
succesul de la Timișoara, din e- 
tapa trecută dar lipsa a patru 
titulari (Sculici. Rus si Ghitaș — I cumul de cartonase si Emil Ma
rian — accidentat) avea să-și 
pună amprenta pe jocul echipei. 
Cu toate că Metalul s-a „zbuciu- 

Imat** mult în teren, lipsa de 
coeziune între compartimente și 
a unui -.cap limpede** a făcut

Ica jocul său să nu aibă cursivi
tate. acțiunile (puține la număr) 
fiind sterile, destrămate cu ușu

rință de o apărare grupată, bi
ne organizată

U.T^A. a prezentat o echipă 
care a știut ce vrea, jucînd foar
te bine ambele faze. După o re
priză în care nu am reținut de
cît două situații periculoase, la 
ambele porti. ratate însă de Ja- 
cotă (min. 36) și Neagu (min. 
42). arădenii aveau să-și mate
rializeze superioritatea în partea 
a doua, într-o partidă pe care 

au dominat-o tactic, detasîndu-se 
de adversar printr-un joc tehnic, 
deosebit de eficient, mai ales la 
mijlocul terenului, unde Hirmler, 
Negrău si Serbănică au pus în

:13’9 35 
:1323 35 
:1264 34 
:1255 32
:1559 22 
:1462 22
:1316 37 
:1536 SI 
:H45*Î 30 
:1528 28 
: 1.447 28
:1535 26 
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ÎNTRE VESTIAR...
o DUPĂ MECIUL DE LA 

BACĂU. Corneliu Costinescu, 
președintele lud S.C. : . „Dacă 
băieții ar fi jucat un mccl 
bun, susținut cu tot elanul, 
nu mi-ar fi părut rău că am 
pierdut. Așa, Insă, răminem 
cu o mare datorie față de pu
blicul nostru". Corneliu cos
tinescu este un candidat per
manent la trofeul fair-play 
al... cronicarilor ; el conduce 
S.C.-ul de peste zece ani, 
fără „cufundări" pe apele 
deseori învolburate ale cam
pionatului • De nereounos- 
out Șoim an, despre care iu
bitorii fotbalului băcăuan 
susțin că a jucat foarte bine 
în ultimele partide, a Cos- 
tică Ștefănescu, deosebit de 
afectat după partida pierdută 
In fața lui A.S.A., a sărit în 
sus de bucurie după minutul 
90. Intr-adevăr, saltul de la 
„minus cinci" la „minus trei" 
este foarte mare tn campio
natul nostru. Practic, un salt 
de la „B“ la „A“...
• PARTIDA DE LA TG. 

MUREȘ a întrunit atributele 
unei dispute dîrze, angajante, 
desfășurată In limitele regu
lamentare, aproape de o 
sportivitate deplină. Notă dis
cordantă a făcut altercația 
dintre Cristea si Cioroerl din 
min. 13 (cînd meciul era în
trerupt), pentru care cel doi 
au primit meritat cartonașul 
roșu. • Arbitrul orădean 
Mircea Neșu a avut o pres
tație foarte bună, fiind m>- 
reu pe fazR (l-a ajutat si ire
proșabila pregătire fizică). 
Apreciatul „cavaler al fluie
rului" s a .blocat" Insă In 
min. 48 la faultul clar co
mis de Cristian în careu asu
pra lui Craiu, ceea ce a con
dus la pierderea calificativu
lui maxim. • înaintea me
dului, scurt dialog Intre an
trenorii P. Cazan și FI. Is- 
plr ! „Ce «lei. Floriei, parcă 
nu trebuia să ne reiragem... 
Mal puteam Juca încă". „A- 
devărui este undeva ta mij
loc. Astăzi, pe terenul acesta 
înghețat, este foarte greu, nu 
crezi ?“ — a venit răspunsul 
fostului Mbero al echipei 
A.S.A.

0 LA ORA ACTUALA, pu
țini jucători ai Universității

Craiova evoluează la poten
țialul real, cel arătat, ou 
precădere. în prima parte a 
turului. Din grupul restrîns 
al evidențiaților tace parte, 
n.u Încape nici un pic de în
doială, talentatul Badea, au
torul golului cu care forma
ția sa a reușit, duminică, 
deschiderea scorului, la nu- 
mad două minute de la re
luare. De ce n-a figurat el 
în formula de echipă oare a 
început jooul (un „11“ ou 
destui componenți în vizibilă 
scădere de randament), asta 
n-am putut înțelege, a In 
pofida faptului că a depășit 
granița celor ...33 de ani. Ne
grită continuă să se com
porte la înălțime, îndeplinind, 
fără preget, norma dublă so
licitată, de altfel, în fotba
lul actual fiecărui jucător. 
Din păcate, zelosul fundaș 
craiovean depășește uneori 
limitele jocului bărbătesc. • 
Deși se află în clasament în
tr-o situație critică, Petrolul 
n-a venit la Craiova să „ciu
pească" un punct prin orice 
mijloace. A găsit de cu
viință să-șl joace șan
sa corect, chiar șl ou ar
mele fotbalului ofensiv. șl 
dacă, finalmente, tabela de 
scor nu l-a fost favorabilă. 
Petrolul și-a văzut răsplătite 
eforturile prin aplauzele de
loc drămuite ale publloului 
craiovean.
• MECIUL C.S.M. SUCEA

VA — F.C. OLT a demon
strat că Jucătorii celor două 
echipe au nebănuite resurse 
de energie, ei «ngajîndu-se 
susținut la efort, pe un te
ren greu, alunecos, acoperit 
cu un strat de zăpadă. • Cel 
mai bun jucător al suceveni
lor a lost Cașuba. El și-a 
împins merej echipa in o- 
fensivă, pasînd. drlbllnd, fen- 
tind sau... șutind deseori la 
poarta lui Ciurea. Două din
tre mingile expediate de Ca
șuba s-an soldat cu golurile 
victoriei. La primul, el a fost 
coautor, la al doilea — au
tor. în plus Cașuba a expe
diat o dată balonul in bară. 
• Antrenorii echipei suce
vene, Vasils Simlonaș șl Ion 
Buzoianu, tși exprimau, la 
sfîrșitul meciului, satisfacția 
față de comportarea jucători, 
lor lor. „Dacă execuțiile teh
nice au avut tntrucîtva de 
suferit, din cauza terenului

— ne spunea V. Simlonaș, — 
acest handicap a fost recu
perat printr-o totală dăruire 
din partea tuturor jucători
lor, care, spre lauda lor, au 
reușit s? lupte din răsputeri 
și pină la urmă au obținut 
o victorie de care aveam 
atita nevoie" a Mijlocașul 
Go ian de la C.S.M. Suceava 
a lăsat o frumoasă impresie, 
promlțînd să d-evină un Ju
cător de valoare.

O INALN-..A MECIULUI 
CU DINAMO, antrenorul C. 
Rădulescu le-a spus, în ves
tiar, jucătorilor gă-ățenî : 
„Să jucăm azi în așa fel in
cit spectatorii bucureșteni să 
nu fie surprinși de locul nos
tru in clasament", și. intr-a- 
devăr, evoluția lor, mal ales 
după pauză, a lăsat o bună 
impresie. • A surprins ab
senta de la Dinamo ■ lui 
Lupu șl Lupescu. Antrenorul 
Mircea Luccscu ne-a expli
cat-o : primul este acciden
tat ; al doilea, încă nerefă
cut, s-ar putea să fie apt de 
joc în ultima etapă. • Fără 
a avea un meci care să-i 
pun? mari probleme, Gr. 
Macavei a prestat un arbi
traj remarcabil. In mod deo
sebit ne-au nlăcut două lu
cruri : aplicarea legii avanta
jului și felul cum a făcut 
distincția dintre căderile din 
fault sau provocate de tere
nul alunecos.
• ÎN MECIUL VICTORIA

— FLACARA, Tirchinecl — 
vrtnd să demonstreze fostei 
sale formații. Victoria, eă 
știe să facă de toate tn teren 
—, nu numai că a tras, cum 
se zice, echipa după el, dar 
a și marcat frumosul gol al 
oaspeților • Stmbătă, pe sta
dionul Victoria, un debut la 
...linie, tn Divizia A : ploieș
teanul Oh. Bizinichi. Mereu 
pe fază, el a semnalizat la 
timp șl foarte corect toate 
infracțiunile • Iordache, 
înainte de joc : „Iml pare 
rău că din muza tmor trau
matisme am avut unele ab
sențe tn acest sezon. Vreau 
ca tn ultimele două etape să 
măresc zestrea goturHor e- 
chipel mele". Și, cum se 
știe, „nouarul" bueureștenilor 
a Înscris, stmbătă, un gol 

superb, după o lovitură de 
colț a „omului care aducea 
gotul lui... Dinamo", fălnar.

este lansat în adincime de Stă- 
nescu, cursă de aproximativ 30 
m, Porojnicu ii iese iu întâmpi
nare și atacantul formației gazdă 
trimite cu calm în poartă : 2—0. 
Victorie meritată a gazdelor, ob-z 
ținută cu multă trudă în fața 
unei formații tenace, bine - aș?- 
zată în teren.

A arbitrat foarte bine Gh. 
Constantin (Rm. Vîlcea).

F. C. IN TE ; V. Marcel — 
Cotora (min. 46 ISTVAN), Boar, 
COSMA, Armeneanu — ST’- 
NESCv ȘOARECE, Ciob® 
(min. 68 I. Petre) — vASh, 
Gîngu, Bîrsan.

PANDURII: Porojnicu— Șolea, 
GAȘPAR, Croitoru, MUTU — 
Andronache (min. 63 I. Marius), 
PARASCTIIV, MIHUȚ — Frimu, 
Andriucă Gugu.

Pavel PEANA, co-resp.

valoare realele lor calități. în
scriind un gol frumos prin NE- 

GRÂU (min. 46 — la centrarea 
lui Hirmler) si cîstigînd ne me
rit o partidă deosebit de grea. 
O tresărire de orgoliu a gazde
lor în min. 81, cînd la șutul vio
lent al lui Neiagu s-a opus „trans- 
versata**

A arbitrat foarte bine Dan Pe
trescu (București).

METALUL : Roșea (min. 58 SO- 
MOGY) — Costescu. Tilihoi. Ba- 
nu. ORMENISAN — Laloș, Nea
gu. PORTIC — Burda (min. 72 
Curunczi), Jacotă. Talpeș.

U.T.A. • Sinescu — Popescu. 
CSORDAȘ, Vișan, Gaica — 
HIRMLER, NEGRAU (min. 78 VI- 
rătoru). SERBĂNTCĂ. Vuia — Cheregi (min. 87 "Țirban),, NAGY.

Florin SANDU, coresp.

Ioniță „a ghicit" colțul la penaltyul executat de Cimpeanu II. 
Fază din meciul „U“ Cluj-Napoca — Corvinul

Acum, să așteptăm șl meciul 
de la Pitești.
• LA CLUJ-NAPOCA, îna

intea meciului, am simțit o 
anume stare de agitație prin
tre conducătorii clubului uni
versitar. Șl nimeni nu oco
lea adevărul că meciul ou 
Corvinul va fi foarte greu. 
Ceea ce s-a șl întîmplat. Du
pă meci, însă, cineva se în
treabă : „De ce nu joacă e- 
chipa hunedo-eană Ia fel de 
bine șl cu atita ambiție in 
toate meciurile din deplasare, 
pentru că are posibilități 
A Dună primele intervenții 
ale portarului hunedorean. 
observatorul federal, fostul 
international Gh. Ene n, re
marca : „Universitatea va a- 
vea un meci greu, pentru eă 
Ioniță e în formă excelentă. 
Sînt meciuri in care gveu 
poți să-I Învingi*. Șl Gh. Ene 
a avut dreptate. • Stnt șanse 
ca pe Oorvinu’ s-o prindă... 
Anul Nou pe teren. După 
ultima etapă de joi. Corvinul 
va Juca duminică restanța cu 
Sportul Studențesc. iar 
miercuri 23 decembrie e po
sibil să Joace returul din 
Cupa Balcanică, ou Eskișehir 
(Turcia' • O frumoasă ^evo
luție a avut duminică ttnărul 
Sabău. Dar cu o floare nu 
putea fi primăvară pentru 
„U" pe gazonul acoperit eu

Foto : loan lespuc 
zăpadă, o In schimb, Cio
can, cunoscut pînă nu demult 
ca un jucător disciplinat, 
sportiv a cam înoeput să se 
răfuiască u arbitrii cind e- 
chipa se află în dificultate. 
Păcat, pentru că Ciocan e 
unul din decanii de vîrstă al 
Diviziei A

• IN MECIUL CIȘTIGAT 
duminică, in Giiulești. cel 
mai bun jucător de la steaua 
— deci ș’ din teren —« ni s-a 
părut a fi Rotariu. tn postură 
de fundaș stingă, el a evo
luat cu sobrietate și foarte 
decis, contribuind ftodată la 
înscrierea primului gol al e- 
chipel sa! . a De la Rapid, 
unul din putinii ech'rleri re
marcați a fost Cîrstea, care, 
așa cum sublinia și antreno
rul său, Dumitru, „este de la 
meet la meci mai bun". • 
Excelent este programul pt 
care elubu- feroviar l-a edi ■ 
tat cu prilejul partidei de 
duminică, ejm la fel poate 
fi apreciat — prin conținutul 
său — ș’ Suplimentul — pro
gram Întitulat „Rapid ’87". 
Felicitări conducerii clubului, 
ca șl entuzlas ului realizator 
al acestor publicații, criticul 
literar Rad-j Călin Cristea.

...SI GAZONA
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CONFERINȚA NAȚIONALĂ A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
(Urmare din pag. I)

Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președinta Consiliului Național 
al Femeilor, Ion Teoreanu, mi
nistrul educației și învățămîntu- 
lui, Ion M. Nicolae, ministrul in
dustriei chimice și petrochimice.

Tovarășul Nicolae Constantin, 
membru dl Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.K.. pre
ședintele Colegiului Central de 
partid, a prezentat Raportul 
Comisiei pentru examinarea ape
lurilor adresate Conferinței Na
ționale a partidului. Raportul a 
fost aprobat, in unanimitate, de 
Conferință.

Au lua* apoi, cuvintul tovară
șii Gizela Vlad. secretar pentru 

problemele organizatorice al Co
mitetului județean Covasna al 
P.C.R., Aurel Sandu, directorul 
general al Institutului central de 
cercetăr pentru industria elec
trotehnică București.

In cur.su după-amiezii. lucră
rile s-au desfășurat in cadrul 
color opt secțiuni ale Conferin
ței.

Participanții la dezbaterile în 
plen și pe secțiuni au dat o deo
sebită apreciere Raportului pre
zentat de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, do la tribuna Confe
rinței, subliniind însemnătatea 
excepțională a acestui document, 
care face o amplă și profundă 
analiză a realizărilor obținute de 

poporu' nostru, sub conducerea 
partidului. în toate domeniile 
construcției socialiste și stabi
lește, în deplină concordanță cu 
cerințele dezvoltării țării ia eta
pa actuală și in perspectivă, di
recțiile principale ' de acțiune 
pentru perfecționarea în conti
nuare a întregii activități eco- 
nomico-soc'ale, pentru înfăptui
rea exemplară a hotăririlor Con
gresului al XIII-lea al I’.C.R., 
a Programului de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

In spiritul orientărilor și 
sarcinilor cuprinse în acest do
cument programatic, în cadrul 
dezbaterilor au fost examinate, 

cu exigență și răspundere, mun
ca desfășurată de organele și 
organizațiile de partid, de co
muniști, de toți oamenii muncii, 
precum și rezultatele înregistra
te in primii doi ani ai actualu
lui cincinal, fiind subliniate mă
surile întreprinse pentru înde
plinirea în cele mai bune con
diții a planurilor și programe
lor de dezvoltare economico- 
socială a patriei, de ridicare 
continuă a bunăstării materiale 
și spirituale a întregului popor.

Cei care au luat cuvîntul au 
exprimat angajamentul ferm de 
a face totul pentru transpune
rea în viață a hotărîrilor ce vor 
fi adoptate de Conferința Na
țională a partidului, pentru 

îndeplinirea,, ia un înalt 
nivel calitativ, .a prevederilor1 
actualului cincinal, pentru atin
gerea obiectivului strategic sta
bilit de Congresul al XIII-lea 
al P.C.R. — trecerea României 
la un stadiu nou, superior, de 
dezvoltare.

Participanții la dezbateri au 
reafirmat deplina adeziune față 
de politica externă a partidului 
și statului nostru, la inițiativele 
și acțiunile dc dezarmare și 
pace promovate cu strălucire 
de secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Lucrările. Conferinței Națio
nale a partidului continuă.

UN ADEVĂRAT ÎNDREPTAR ÎN MUNCĂ Și VIATĂ
Am urmărit cu emoție și sa 

tisfiacție magistralul Raport 
prezentat la Conferința Națio
nală a partidului de către 
conducătorul nostru iubit șl 
stimat, un mare prieten al 
sportului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ca vechi sportiv 
de performanță și. actualmente, 
antrenor al unei divizionare A 
de fotbal, aflată pentru întîia 
oară pe cea mai importantă 
scenă a fotbalului românesc, 
înțeleg pe deplin marile obli
gații care revin sportivilor și 
tehnicienilor din eșalonul per
formanței. Știm că avem încă 
foarte multe lucruri de făcut 
pentru ca -fotbalul românesc să 
atingă cele mai înalte cote va
lorice. Succesele realizate de 
o serie de cluburi din țara 
noastră — în mod specia] cele 
obținute de echipa campioană, 
de Steaua — demonstrează po
sibilitățile mari, încă nefructi
ficate pe deplin, talentul mul
tora dintre iucătorii noștri, 
Dar, sântem conștienți că avem 
încă multe rămîneri în urmă 
ta capitolul instruire sau în 
privința modului de angajare 
la antrenamente _și în confrun
tările pe plan ntcrnațional. 
Datoria noastră, a tehnicieni
lor, cu precădere a noii gene
rații de antrenori. rămîne 
aceea de a ne perfecționa ne
contenit, de a fi mereu la cu
rent cu tot ceea ce este-, nou 
In domeniul nostru profesional 
și, mai cu seamă, de a munci 
mai bine, de a demonstra un

PENTRU, PACE ÎN
(Urmare din pag i,

narea încordării din relațiile 
internaționale.

Atît în activitatea profesio
nală de zi cu zi, cît și în sport, 
ca membru al lotului reprezen
tativ de popice și căpitan al e- 
chipei naționale, am simțit, 
ascultînd Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un nou și 

înalt spirit de exigență In des
fășurarea procesului de pregă
tire, de educare și mobilizare 
a sportivilor noștri.

In acest fel ne vom putea 
manifesta recunoștința față de 
condițiile create sportului în 
țara noastră de către partid, 
vom răspunde grijii permanen
te, prețioaselor orientări și in
dicații pe care le oferă cu ge
nerozitate mișcării sportive 
secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii 
Socialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Valoroasa și 
cuprinzătoarea analiză prileju
ită de acest document de că- 
pătîi, adevărat îndreptar pen
tru munca șl viata comuniști
lor, ale întregului popor ne 
oferă înflăcărate îndemnuri de 
a - ne pune toate energiile cre
atoare în slujba nobilului o- 
blectiv de ridicare a patriei pe 
nod culmi de progres și civi-

Vasîle SIMIONAȘ 
antrenorul echipei de fotbal 

C.S.M. Suceava

ÎN „EPOCA DE AUR” A
(Urmare din pag. 1)

La această măreață sărbătoa
re a comuniștilor, a* noastră 
a tuturor, am avut marea bucu
rie de a aduce prinos încă un 
titlu de campion european și

ÎNTREAGA LUME
puternic imbold in muncă. Mi
nunatele condiții care ne stnt 
create ne obligă pe toți să fim 
la înălțimea exigențelor puse 
în fața sportului de către 
partid. Ne angajăm să ne pre
gătim mai bine, să facem to
tul pentru ca sportul românesc 
să dobîndească noi succese de 
prestigiu și, totodată, să fie 
un mesager al păcii si priete
niei.

Peste tot in fora, in orașe și la sate

ENTUZIASTE ÎNTRECERI SPORTIVE OMAGIALE
BUCUREȘTI. în organizarea’ 

asociației sportive Spartac, a 
avut loc o reușită competiție 
de judo cu participarea a pes
te 300 de copii și juniori re
prezentând unități sportive din 
Capitală. Printre acestea : Ra
pid, Victoria, Electronica, Ae
ronautica, Voinicelul, Danubia
na, Spartac-C.S.Ș. 1 etc. Com
petiția a fost dominată de 
sportivii de la Spartac C.S.Ș. 1, 
cu 12 concurenți pe locul I. 6 
pe locul II și 11 pe locul III. 
Printre cîștigători : Bogdan Gu- 
ruianu — Spartac C.S.Ș. 1 la 
categoria 29 kg. Mitică Calagiu
— Rapid Ia categ. 43 kg, copii 
II, Valentin Adam — Voini
celul, la categ. 35 kg, Valeriu 
loniță — Victoria, catog. 33 kg, 
la copil I, Constantin Brătescu
— Spartac C.S.Ș. I, categ. 49 
kg, Ion Luca — Rapid, categ. 
53 kg, la juniori II. Competiția 
s-a bucurat de sprijinul fede-

ROMÂNIE! SOCIALISTE
unul balcanic, demonstrînd că 
tînăra generație de sportivi este 
gata să răspundă prin fapte, 
prin rezultate de prestigiu, 
care să sporească faima țării 
în lume, grijii deosebite a 
partidului și statului pentru ca 
noi să dispunem de condiții din 
ce în ce mai bune de pregă
tire, de afirmare. In același 
timp, așa cum s-a subliniat în 
Raport, ne așteaptă un drum al 
muncii, al necontenitelor efor
turi pentru a obține noi vic
torii. Este drumul pe care tre
buie să-l urmăm și noi spor
tivii, zi de zi, ceas de ceas, 
pentru a reprezenta cu cinste 
culorile țării, pentru a face 
ca tricolorul românesc să flu
ture mîndru pe cel mai înalt 
catarg al marilor competiții 
internaționale, la Jocurile O- 
limpice, Campionatele Mondiale 
și Europene. 

rației de resort, prin interme
diul tehnicienilor prof. R. Abă- 
laru și I. Diaconcscu și al ar
bitrilor Ilic Popa, Andronic 
Klaus, l’aul Augustin șl Ion 
Stoicuț.

CIMPULUNG MOLDOVE
NESC. Peste 100 de iubitori ai 
șahului din localitate, cu precă
dere elevi, s-au opus candida
tului de maestru ing. Corncliu 
Mitrofan, campionul județului 
Suceava, la un simultan găz
duit de Școala nr. 4. De notat 
că nu mai puțin de 9 concu
renți au reușit să cîștige în 
fața experimentatului șahist. 
Printre aceștia atl fost pionie
rul Gabriel Bărbulcscu, elev la 
Școala nr. 3 din Cîmpulung 
Moldovenesc, elevii Andrei Hu
lea și Leonard Țaga, de la 
Liceul silvic din aceeași loca
litate, muncitoarea Miluța Da
fin, de la întreprinderea de în
călțăminte, și muncitorul Con
stantin Țarânu, din comuna 
Fundul Moldovei. Cu același 
prilej a avut loc și un simpo
zion pe teme de șah susținut 
de ing. C. Mitrofan („Pionieri 
ai șahului românesc") șt candi
datul de maestru Mihai Bur- 
duja („Șahul — știință, artă și 
sport" și „Șahul în... anecdo
te"), precum și vernisajul li
nei expoziții. La reușita ac
țiunii șî-au adus contribuția 
profesorii" Gicu Noaptcș, direc
torul Școlii nr. 4, George An
dreis, unul din animatorii ac
tivității șahiste din această 
școală și din localitate, Gheor- 
ghe Bratu, în calitate de ca
dru didactic de specialitate și 
Dorel Jura vie, președintele 
Consiliului Orășenesc Cîmpu
lung Moldovenesc pentru Edu
cație Fizică și Sport. Prima
rul orașuldi, Ștefan Achirilii, 
subliniind valoarea- formativ- 
educativă a acestei acțiuni 
sportive, și-a manifestat do
rința ca astfel de Competiții 
să se. organizeze și în vircănța. 
de iarnă a elevilor

SECTORUL AGRICOL IL
FOV. în organizarea Consi
liului pentru Educație Fizică 
șl Sport, In colaborare cu con
siliile comunale se află în pli
nă desfășurare competiții de 
șah, tenis de masă, handbal și 
cros la Brănești (liceele agro
industrial și silvic si școlile 
generale nr. 214, 215 și’ 216), 
Ciorogîrla (liceul agro-indus
trial și Școala 377) și Drago- 
mirești-Deal, la care iau parte 
zeci de copii, elevi și tineri 
cooperatori. Prof. Angel Slă- 
vuțeanu, președintele C.E.F.S., 
ținea să sublinieze sprijinul pe 
care aceste întreceri sportive 
îl primesc, în Organizare, din 
partea factorilor locali — pri
marii. directorii de unități de 
învățămînt sau de unități eco
nomice, cadrele didactice și 
tehnice, ceea ce constituie un 
argument in plus pentru suc
cesul lor.

TG. NEAMȚ- Sala de sport 
a școlii din Humuleștl (cartier 
al orașului) a fost gazda unui 
atractiv concurs de tenis de 
masă, cu participarea a peste 
100 de sportivi, băieți și fete, 
inițiat șl organizat de asociația 
sportivă Voința din localitate. 
Pe podium au urcat : 1. Ovi- 
diu State, 2. Vasilc Octavian 
Istrate, 3. Gheorghiță Grosu ; 
1. Monica Drăgoescu, 2. Nico- 
leta Tănăsescu, 3. Luciana Ilur- 
che, reprezentanți ai școlilor 
nr. 3 și nr. 5. „O competiție 
foarte reușită — apreciază Va- 
sile Istrate, președintele Con
siliului Orășenesc pentru Edu
cație Fizică și Sport, totodată 
un prilej de selecție pentru 
secția de perspectivă care pre
gătește sportivi în cadrul aso
ciației Voința". Același inter
locutor nc-a precizat eă sînt în 
plină desfășurare concursuri 
de schi și de orientare pe 
schiuri, în zona dealului Po- 
metea.

Campionatul Mondial dc handbal feminin - grupa ii

ROMÂNIA R.F. GERMANIA 18-14 (9-9)

s-a Început 
jucat bă- 
37 irosin- 

prima re-
4 

si
BURGAS, k (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). în 
cea de a doua partidă din semi
finalele Campionatului Mondial 
de handbal feminin — grupa B. 
reprezentativa României a învins 
dc cea a R. F. Germania cu 
18—14 (9—9). Victoria e victorie
si merită salutată ca atare, cea 
la care ne referim constituind o 
nouă treaptă în ereul urcuș că
tre primul loc, care asigură ca
lificarea la Jocurile Olimpice 
1988, dar trebuie să arătăm că 
a fost obținută cu mari emoții- 
Am îndrăzni să spunem că e- 
motii am avut noi cei din a- 
fara terenului. si mai 
handbalistele noastre, care 
luat cam în sa^ă meciul cu

puțin 
au 
e-

chipa vest-germană și nu a lip
sit mult ca asta să coste. Privi
ră în mare, adversara, venită cu 
2 puncte în seria semifinală B 
(înfrîngere la Austria» si cu pri
mul meci semifinal pierdut la 
Danemarca, nu era... o forță, 
dar — cum notam în cronica de 
luni — faptul că a întors de 
trei ori rezultatul cu Danemarca 
trebuia luat în considerare. Lu
cru be care fetele antrenate de 
loan Boia si Lucian Bișniță nu
1- au făcut. Din plecare au ratat 
două atacuri, au fost conduse cu
2— 0 în min. 6. au egalat în min. 
* apoi am mai consemnat de 5

I egalitatea5—5 (min. 17).

enorm, pentru că 
(din nou !) greu, s-a 
trînesie. pînă în min. 
du-se 13 atacuri (în 
priză) si apoi altele: 
consecutive după 10—9

Este adevărat, partida 
ceva mai disputată decît 
pînă acum, dar echipa 
nu a evoluat la potențialul său 
si. mal ales, la nivelul pretins 
unei candidate ia primul loc, 
deocarpdată. în semifinala B. 
Lista marcatoarelor ne este mar
toră și ea: Tîrcă 6 (4 din 7 m), 
Matefi 5 (1 din 7 m), Verigcanu 

Mozsi 2. Cozma 1. Danilof 1.
* ‘ 6,

Erbs 1,

acțiuni 
încă 151 
a fost 

cele de 
noastră

ASTĂZI VOM CUNOAȘTE ADVERSARA ECHIPEI STEAUA
vor intra în urna Cupei Campio
nilor : Steaua ----- “
deaux, P.S.V.
gow Rang cir s
Real Madrid 
și Bayern Mun cheii.

București, Bor- 
Elndhoven, GLas- 
Benflca Lisabona, 
R.S.C. Anderlecht

MOSCOVA (Agerpres). — 
Turneul internațional masculin 
de handbal de Ia Tbilisi s-a 
încheiat cu victoria echipei 
U.R.S.S., urmată în clasamen
tul final de România, Polonia, 
Spania, R. F. Germania, Bul
garia. R.S.S. Gruzină, Iugo
slavia.

8. .• 
ori *,,,
6-4 (20). 7—7 • (23). 8—8 (25) șl 9—9 ■ “ “
s-a __
(12-11),

14—11 (mln. 4-5), 16—12 (52). 17—13 
(58) $1, în sfîrșlt. 18—14 în min. 
59, după care a ratat un ultim 
atee. prin Ciubotaru. S-a ratat

la pauză... Echipa noastră 
desprins abia în min.... 43 

după care a urmat

2. .1____
Iile 1,
Schmitt 3, _______ ______ _
Butefur 1, Fricke 1, Jonsson 1.

Au arbitrat bine A. 
K. Blademo (Elveția).

Joi. ultima partidă 
România — Aust-ia 
grea din serie.

ALTE REZULTATE: 
Franța 22—19 (seria B); Iugosla
via - —
fonia
(seria A). .

respectiv Orban 
Schmidt 1,

Wester și

semifinală: 
cea mai

Bulgaria —
R. P. 
- R.

Chineză 26—20, Po- 
D. Germană 15—24

ton GavmiESCU

Operația tragerii la sorț' va 
avea loo astăzi, la Zurich, în 
toate cele trei competiții euro
pene. Firește îi) primul rînd ne 
interesează programul sferturilor 
de finală ale C.C.E., programate 
în martie 1938. Iată echirele care

ECOURI DUPĂ TRAGEREA LA SORȚI IN C.M. 1990, GRUPA I
După cum am anunțat, repre

zentativa României face parte 
dd*. grupa I a preliminariilor 
C.M. — 1990, alături de echipele 
Danemarcei, Bulgariei șl Greciei. 
Iată ce au declarat doi dintre 
antrenorii viitoarelor noastre ad
versare. SEPP PIONTEK (Dane
marca) : „Avem o grupă grea, 
dar șl altele Sînt Rficilc. După 
părerea mea, cele mai puternice 
echipe pe care le vom intilni 
sint România și Bulgaria. Nu
mai cu un joc ofensiv șl efica
ce ne vom putea califica”. LA- 
CESLAV TANEV (Bulgaria):

Tn ultima zi a competiției 
selecționata României a învins 
cu scorul de 23—21 (10—9) for
mația Spaniei. Alte rezultate : 
U.R.S.S. — Polonia 32—20 
(17—11) ; Bulgaria — Iugosla
via 28—17 (15—9) ; R. F. Ger
mania — R.S.S Gruzină 25—24 
(IC—10).

HANDBAL @ Intr-un med a- 
mical masculin disputat in loca
litatea finlandeză Espoo, selecțio
nata Finlandei a întrecut cu sco
rul de 27—17 (14—5) formația Al
geriei.

PATINAJ VITEZA ® In cadru! 
întîlnirll .amicale de la Nagano, 
între formațiile masculine ale R.P. 
Chineze și Japon’el. sportivul chi
nez Cui Hushr.n a stabilit tin nou 
record al țării sale în r>ro*ba de 
1 000 m cu timpul de 1:17,45, iar

compatriotul său Lu Shu-hai a do- 
borît recordul la 5 000 m, fiind 
înregistrat în 7:16,33.

VOLEI • Alte rezultate înre
gistrate în manșa a doua din tu
rul I al ,,Cupel CamDion'ilor Eu
ropeni" la feminin : Racing Club 
Paris — Dynamo Berlin 0—3 ; 
Czamy Slupsk (Polonia) — O- 
limpia Ravenna 0—3 ; Ț.S.K.A. 
So'fia — Mladosf* Zagreb 3—0 ; 
Bayern Lohhof (R.F. C^-^ania) 
— Uni Base1 3—0 ; Ruda Hvezda

Praga — Eczacibasi Istanbul 
3—0 ; Unalocika Sverdlovsk — Fl- 
lathletikos (Grecia' 3—0 ■ Sollen- 
tuna (Suedia) — Ujpest Dozsa 
Budapesta 3—1. Pentru turul ur
mător al competiției s-au califi
cat echipei» Universitatea CFR 
Craiova, Dynamo Berlin, Olimpia 
Ravenna, Ț.S.K.A. Sofia, Bayern 
Lohhof. Ruda Hvezda Praga, U- 
rălocika Sverdlovsk și Ujpest 
Dozsa Budapesta.

„Nu avem dreptul de a Ii ne
mulțumiți cu alcătuit ca grupei. 
Cred că jucătorii pe care-i voi 
selecționa vor trage concluziile 
care se impun în urma eșecului 
înregistrat tn ultima partidă pe 
teren propriu, in cadrul preli
minariilor C.E.".
GRUPELE PRELIMINARII ALE 
C.M. - ZONA AMERICII DE SUD

Am publicat grupele prelimi
narii ale C.M. (1990) din zona 
Europei. Iată acum și o altă 
zonă importantă, cea din Ame
rica de Sud. Din grupe se vor 
califica direct două echipe, plus 
Argentina (deținătoarea titlului). 
Meciurile se vor disputa sistem 
campionat (1 martie 1988 — 31 
august 1989). Iată componența 
grupelor : I : Uruguay, peru. 
Bolivia : II : Paraguay, Colum
bia. Ecuador ; III : Brazilia,
Chile. Venezuela. învingătoarei! 
din grupele I și III sînt cele ca
lificate direct pentru turneul fi
nal. iar cîștigătoarea grupei a 
Il-a va susține un meci de ba
raj (tur-returl cu învingă! oarea 
zonei Oceania CI septembrie — 
19 noiembrie 1989). Intr-un nu
măr viitor vom publica compo
nenta și sistemul.de desfășurare 
a celorlalte zone
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