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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușcscu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, miercuri, 
3 februarie, ședința Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. a! 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat COMU
NICATUL CU PRIVIRE LA 
ÎNDEPLINIREA PLANULUI 
NAȚIONAL UNIC DE DEZ
VOLTARE ECONOMICO-SO- 
CIALA A REPUBLICII 
CIALISTE ROMANIA 
ANUL 1987.

Luind in dezbatere acest do
cument, Comitetul Politic Exe
cutiv a apreciat că, in anul 1987, 
s-au obținut noi și importante 
realizări în dezvoltarea econo- 
mico-socială a patriei. In a- 
ceastă perioadă, au continuat 
să se dezvolte forțele de pro
ducție, s-a întărit potențialul 
economic al României. Indus
tria a înregistrat noi progrese 
pe calea modernizării, a dez
voltării sale intensive, a spori
rii competitivității produselor 
românești pe piața internațio
nală. în agricultură, cu toate 
că în 1987 condițiile climatice 
n-au fost din cele mai favora
bile, s-a obținut cea mai mare 
producție de cereale din isto
ria României. Realizări însem
nata s-au înregistrat și în ce
lelalte sectoare de activitate.

în spiritul hotărârilor Con
gresului al XlII-lea al P.C.R., 
a fost promovată cu consecven
ță, și in anul 1987, politica 
partidului de dezvoltare armo
nioasă a tuturor județelor și lo
calităților țării, asigurîndu-se, 
în continuare, pe această bază, 
condiții egale de muncă și do 
viafă tuturor cetățenilor Româ
niei socialiste, ridicarea gene
rală a nivelului de trai și a 
gradului de civilizație al între
gului popor.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat că realizările din 1987 
pun, incă o dată, in evidență 
justețea și realismul politicii 
partidului și statului nostru so
cialist, hotărîrea întregului po
por de a înfăptui neabătut 
orientările și indicațiile secreta- 

partidului, 
Ceaușcscu, 
economică 

în actualul 
stabilite de

rului general al 
tovarășul Nicolae 
privind dezvoltarea 
și socială a țării 
cincinal, obiectivele 
Congresul al XlII-lea al Parti
dului Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit să fie dat publicității 
Comunicatul cu privire la înde
plinirea Planului național unic 
de dezvoltare economieo-socia- 
lă a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1987.

în continuare. Comitetul Po
litic Executiv a analizat ÎN
DEPLINIREA PLANULUI PE 
LUNA IANUARIE, PRECUM 
ȘI MASURILE PENTRU REA 
LIZAREA INTEGRALA A 
PREVEDERILOR DE PLAN PE 
LUNA FEBRUARIE ȘI PF 
TRIMESTRUL I 1988.

In cadrul ședinței, s-a subli
niat că, in luna ianuarie s-au 
obținut rezultate superioare in 
producție față de aceeași pe-

rioadă * anului trecut. Cu toa
te acestea, într-o scrie de do
menii au continuat să se ma
nifeste unele neajunsuri, care 
au făcut ca realizările 
situeze incă la nivelul 
tățiior. al puternicului 
țial tehnic și uman de 
pune economia națională.

Pornind de la această situa
ție, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se tragă 
toate concluziile din activita
tea desfășurată in luna ianua
rie și să se acționeze, in conti
nuare, cu răspundere sporită, 
pentru organizarea corespunză
toare a producției și a muncii, 
in vederea îndeplinirii, in cele 
mai bune condițiuni, a planu
lui pe luna în curs și pe primul 
trimestru al anului.

Totodată, s-a cerut să se ac
ționeze cu cea mai mare răs
pundere pentru realizarea cu 
prioritate a producției destina
te exportului, pentru livrarea 
și expedierea la timp și in con
diții de inaltă calitate a între
gului fond de marfă prevăzut 
in contractele încheiate cu be
neficiarii externi. S-a cerut să 
se clarifice de urgență toate 
problemele care au mai rămas 
in legătură cu încheierea și 
realizarea tuturor contractelor 
pe primul trimestru și pe în
tregul an.

în cadrul ședinței, secretarul 
general al partidului, pornind 
de la rezultatele din luna ia
nuarie, a subliniat că se impu
ne să fie sporit ritmul de lu
cru pe .șantierele de investiții, 
să fie intensificate lucrările de 
construcții-montaj, astfel incit 
să se asigure punerea în func
țiune, la termen, a tuturor ca
pacităților de producție planifi
cate pentru această perioadă si 
pentru întregul an.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerat ca în toate ramurile 
economiei naționale să se ac
ționeze cu cea mai mare răs
pundere pentru 
strictă in normele stabilite si 
pentru reducerea, in continua
re, a consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibili 
și energie, pentru lichidarea 
stocurilor supranormative și so
luționarea tuturor problemelor 
privind asigurarea bazei tehni- 
co-materiale necesare îndepli
nirii in bune condiții a planu
lui, pentru ridicarea întregii ac
tivități la un nivel superior de 
calitate și eficiență.

Secretarul genera! al 
dului a apreciat că sint 
rate toate condițiile 
realizarea integrală a planului 
— pe luna februarie si pe tri
mestrul I — și a exprimat con
vingerea că organele și organi
zațiile de partid, comuniștii, 
toți oamenii muncii vor face 
totul pentru înfăptuirea Întoc
mai a obiectivelor stabilite pen
tru acest an, a hotărîriior a- 
doptate de Congresul al 
XlII-lea și Conferința Naționa
lă ale partidului.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid si de stat.
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Primele medalii românești la „mondialele" de Juniori

9 Cu gindul la J.O. de 
la Calgary # Roadele 

unor eficiente masuri

Vineri si simbătă. 
Campionatele Mondiale 
patinaj rezervate juniori
lor. două din cele trei 
tinere alergătoare române, bra- 
șoveanca Mihaela Dascălu (la 
1500 m) și sibianca Cerasela 
Hordobețiu (la 3000 m). au reu
șit — în compania unor puter
nice vi teziste din R.D. Germa
nă, Japonia. U.R.S.S., Olanda, 
S.U.A., Suedia. R.F. Germania 
si alte țări cu patinaj dezvoltat 
— să urce pe podium, cîștigînd 
medaliile de bronz la capătul 
unor pasionante întreceri și. nu 
în ultimul rînd, într-o neîndu
plecată confruntare cu... fusul

la 
de

De miine, la Predeal

„CUPA CARP AȚI
LA BIATLON

Miine, pe traseele de pe Va
lea Rîșnoavei din apropierea 
Predealului va începe un 
concurs international 'je 
tlon. Este vorba de .Cupa 
păți", competiție devenită 
dițională, la care vor fi 
zenți sportivi cunoscuți 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia și România. 
Din lotul țării 
startul, printre 
Todașcă, Mihai 
cu Diaconescu, 
ș.a.

întrecerea se va desfășura 
după următorul program: vi
neri, de la ora 10. cursa indi
viduală pe 20 km, iar sîmbă- 
tă de la aceeași oră. cursa de 
ștafetă 4X7,5 km.

PERFORMANTE
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orar, cu care erau acomodate 
multe din principalele lor ad
versare. Două fete care au în
ceput să practice acest sport la 
vîrsta copiilor, prima sub în
drumarea cunoscutului antre
nor Ernest Ulrich-Petrie la C.S.

pe pista redusă de gheață ar
tificială a patinoarului „23 Au
gust" din Capitală. în vederea 
testelor din cadrul „Turneului 
celor trei piste", împreună cu 
colega lor. Ileana Cleteșteanu. 
toate trei exersau suplimentar, 
deoarece, ne mărturisea apre
ciatul lor antrenor, prof. A* 
drian Ciobanu, își puseseră în 
gînd să intre în .înalta societa
te" a patinajului juvenil. Cu nu
me care nu spuneau prea mult, 
fetele noastre s-au lansat dor
nice de afirmare pe pistele de 
la Inzell, Innsbruck și Baselga 
di Pine, unde, într-un presti-

Hordobețiu, antrenorul Adrian 
Foto : Nicolae PROFIR

Autorii" medaliilor : Cerasela 
Ciobanu și Mihaela Dascălu

noastre vor lua 
alții, Vladimir 
Radulescu, Ian- 

Imre Lestycn

va desfășura

Tractorul 
Ia C.S.Ș. 
fesorului _ ___  _____ ___
Armenciu. Talente autentice și 
dornice de afirmare, școlărițele 
au crescut și, progresind vă- 
zînd cu ochii, la virsta juniora
tului (acum în ultimul an de 
liceu), au început să dețină po
ziții fruntașe în toate topurile 
naționale.

Spre sfirșitul lunii decembrie, 
cînd se pregăteau pe... uscat și

Brașov, iar cealaltă 
Sibiu, ca elevă a pro- 
de educație fizică Ion

gios turneu, la care s-au aliniat 
sportive din 11 țări, s-au numă
rat printre protagoniste. cîs- 
tigînd unele probe, ureînd pe 
podium la altele sau îmbunătă
țind recorduri republicane de 
junioare și senioare. îndepli
nind haremurile stabilite de

Traian IOANIȚESCU

tContinuare in doo i 1-a)

Festivalul pe gheafâ al tineretului

din sectorul 3 al Capitalei

0 AMPLĂ Șl ENTUZIASTĂ MANIFESTARE SPORTIVĂ
PatinrMruî „23 August" din 

Capitală a primit, in ultima 
duminică din ianuarie. veste 
4 000 de spectatori care au w- 
mărit, cu viu interes, pe par
cursul a două ore ..Festivalul 
pe gheață al tineretului din 
sectorul 3“. Inițiată si realizată

PARTIDE INTERESANTE INTRE FRUNTAȘELE CLASAMENTULUI LA BASCHET
în cadrul etapei a XVII-a a Diviziei A de baschet 

feminin toate echipele din 
principalele candidate la 
susținut jocurile etapei in 
de la primele manse :

prima grupă valorică, cu 
titlul de
Capitală.

campioane, au 
Iată amănunte

Vineri și simbătă, la hochei

MECIURI CARE Sf AMJNȚÂ
ECHILIBRATE

POLITEHNICA MINE 
ENERGIE C.S.Ș. 4 BUCU
REȘTI — UNIVERSITA
TEA C.S.Ș. VIITORUL 
CLUJ-NAPOCA 5.3—72 
(31—37), Cele două echi
pe studențești au abordat 
partida lor de p» poziții 
diferite : clujencele in 
postură de favorite si 
campioane, iar bucureș- 
tencele cu gîndul la evo
luții la fel de mulțumi, 
toare ca în ultimele apa
riții, deși au încă multe 
indisponibilități >.n for
mație. A reieșit- o între
cere „liniștită", cu des
tule faze frumoase si cu 
revenirea în teren .'după 
o îndelungată absență) a 
Măriei Zidaru la cnzde. 
dar a lipsit (plecată la 
cursul de schi de la

Anamaria GeraI.E.F.S.)__ ______
Elevele lui Nicolae Mar
tin au luat repede avans 
oe tabela de scor si. o da 
tă cu trecerea timpului 
a fost clar pentru toată 
lumea că echipa cîștigă 
toare va fi „U“. Au mar 
cat : Bărăgan 3. Zidaru 
6. Pandrea 17. FăgârăȘa 
nu 9. Dăian 8. Ciora 2 
Hora 2, Postelnicu 3 pen
tru gazde, respectiv Măr
ginean 6. Enyedi 7. Popri 
6, Veres 3. Dragos 15. 
Morar 10. Manasses 15 și 
Kiss 10.

Arbitri : 
născu si 
Iescu.

N. Constanți 
R. Stănciu-

Paul IOVAN

de C.E.F.S. (din acest sector), 
acțiunea se înscrie pe linia 
orientărilor C.N.E.F.S. de a se or
ganiza, în cadrul generos al 
Daciadei, ample manifestări 
cultural-sportive. A fost. tot
odată, un bun prilej de a 
populariza unul dintre sportu
rile specifice iernii.

Semnalul trompetelor... 
toți ochii sint ațintiți ne luciul 
gheții. Marșul Daciadei -nundă 
sala, iar participanta alunecă, 
rind pe rir.d, prin fața tribu
nelor alcătuind un frumos ta
blou de deschidere. Pe lingă 
elevii școlilor și liceelor din 
sector, și-au adus contribuția la 
realizarea acestui spectacol 
sportiv patinatorii de la „artis
tic", viteză și hochei din sec-

Teodora OLARU. coresp.

(Continuare în Dag. 2-3)

Divizia A de hochei pe ghea
ță, prima grupă valorică, pro
gramează, vineri și simbătă, ul
tima etapă cu partide duble in 
turneul final.

Patinoarul din Miercurea 
Ciuc va găzdui, începînd de la 
orele 16,30 (in ambeie zile), 
confruntarea sportivă de orgo
liu dintre ocupantele primelor 
două locuri în clasament. Sport 
Club Miercurea Ciuc și Steaua. 
Prin prisma ultimelor rezultate 
directe, campioana. Steaua, por
nește favorită, dar Sport Club, 
evoluînd în fața propriilor su
porteri. va încerca să obțină 
rezultate cît mai bune. La Ga
lați, începînd de 1a orele 17, 
Dunărea — Dinamo, într-o în
trecere în care gazdele vor în
cerca să-și ia revanșa. după 
înfrîngerile din ultimele parti
de directe.

ECHIPA MASCULINA DE HANDBAL A ROMÂNIEI
LA TURNEUL DE LA SERDICA (BULGARIA)

(Continuare în pag 2-3)

Sanda Dăian (Politehnica) o depășește spec
taculos pe Gabriela Kiss 6,17" Clui-Nanoea) 

Foto : Aurel D. NSAGJ

între 5 și 7 februarie, la Ser- 
dica, va avea loc turneul inter
național masculin de handbal 
al Bulgariei, la care va partici
pa și echipa reprezentativă a 
României. Antrenorii Cornel 
Oțeiea și Ghiță Licu vor alinia 
la startul întrecerii un lot care 
cuprinde numeroși tineri: Buli- 
gan, Adrian Simion și Cocuz —

portari ; Dumitru, Mocanu, Pe
tre, Donosa, Săftescu, Ștefan, 
Robert Licu, Zaharia, Marian 
Simion, Popescu și Sergiu Pop 
— jucători de cîm.p. Delegația 
handbaliștilor români este con
dusă de secretarul responsabil 
al federației. Mihai Marinescu, 
din ea făcînd parte și medicul 
Barbu Alexiu.



mrni

PIRTIE LIBERA BUCURIEI DE A SCHIA, IN NON-STOP!
Nu poate fi descrisă în cu

vinte bucuria pe care au tră
it-o copiii din „Țara Domelor" 
duminică dimineața cînd, în 
zorii zilei, o ninsoare abunden
tă, cum și-au dorit, a acoperit 
cu un strat gros de nea Vatra 
Dornei, împrejurimile și mai 
ales pîrtiile de schi ; cele con
sacrate, de pe Dealul Runc sau 
Dealul Negru, precum și cele - 
lalte zesUfi !pentru
preșcolarii și pionierii care se 
inițiază în cel mai dinamic 
sport al iernii...

In fața sediului Clubului 
Sportiv Școlar, din Vaira Dor
nei s-au grupat, gata de a 
porni spre pîrtii, toți copiii 
din categoria ..marilor speran-

Mihaela Fîrdea, din clasa a 
6-a, a început să schieze pe 
cînd făcea parte din grupa 
mijlocie de grădiniță. Anul tre
cut a încheiat pe podium con
cursul republican pentru copii 
dir, Semenic, în proba de fond 
3 km. „Este realmente o mare, 
speranță a schiului nostru fe
minin" — ține să ne asigure 
prof. Mihai Cotubaș, tehnician 
reputat, de peste un sfert de 
veac, nelipsit de pe pîrtiile 
Dornei. Directorul Clubului 
Sportiv Școlar din Vatra Dor- 
nei. prof. Paul Chiriluș, con
firmă : „Este foarte posibil ca 
Mihaela Fîrdea să ne ofere 
mari bucurii, să încheie chiar 
pe prima treaptă a podiumuri-

in aceste zile de iarnă, pîrtiile din Vatra Dornei cunosc o ani
mație permanentă, copiii fiind, cu precădere, cei care le populează...

Foto : Gabriel M1RC-N

țe“ ale schiului sucevean. 
Printre ei și cîteva eleve, toa
te pioniere, aparținînd Școlii 
nr. 4. Sînt micile sportive des
coperite de profesoara-antre- 
noare Stela Chiriluș, cu con
cursul colegei sale Tania Los- 
tun, a directoarei scolii, 
fesoara de matematică 
Nicoară și — pentru a
pecta adevărul — a întregului 
colectiv didactic de la Școala 
nr. 4, care participă cu emo
ție la toate reușitele sportive 
ale copiilor ce învață aici, îi 
îndrumă cu dragoste, îi stimu
lează în ambiția lor spre noi 
și noi împliniri.

Pro-
Ioana 

res-

tor principalele concursuri re
publicane ale acestui an... 
Este conștiincioasă la antrena
mente, tenace în concursuri, 
beneficiind totodată de o rezis
tență fizică cu totul aparte".

Aceste atuuri si le-a etalat 
nu numai în Semenic, ci și în 
concursurile care au urmat: 
la „Cupa Rodica Pal" (dedicată 
unei foste fruntașe a schiului 
dornean), apoi la „Cupa Har
ghitei". Acum se pregătește 
pentru „Cupa Maramureșului", 
de la Baia Sprie, pentru un alt 
concurs programat în munții 
Cibinulul, probabil la Păltiniș,

și la începutul lunii martie, 
desigur, pentru concursul re
publican al copiilor, care va 
avea loc chiar la Vatra Dornei.

Lingă Mihaela Fîrdea, o[_ 
altă .. Mihaelă, Ticșa, colegă de. 
școală și de clasă. Calități a- 
semănătoare și, după opiniilez 
specialiștilor, - „chiar un plus 
de rezistență". Dovadă : ten-*1 
dința de a „merge" constant ' 
pe 5 km. O fondistă cum pu-L 
ține au fost descoperite, în ul-F 
timii ani, pe pîrtiile dornene.L 
între acestea aflîndu-se șir 
Caria Toth, ' inițial eleva prof.^ 
Paul Chiriluș pe cînd era în-~ 
cadrat la Școala nr. 2. Caria, 
alături de cele două Mihaele,^ 
a fost și ea la concursurile de- 
schi amintite, rămînînd să se 
fixeze la proba de fond care 
va răspunde cel mai bine cali
tăților ei, cea de 3 sau de 5 
km. Oricum, concursul din 
martie va decide !

Am întîlnit pe pîrtiile din 
Vatra Dornei mulți copii-schi- 
ori și din localitățile înveci
nate. Din Dorna Candreni, 
pildă ; o școală întreagă, 
frunte cu directorul 
fesoru] de matematică 
Carp, 
dumneavoastră 
Aveți, precum 
fel de bune..." 
fost simplu : „La Vatra Dornei 
concurează toți 
are mai valoros 
și în perspectivă — schiul, fon
dul și alpinele. Avem astfel 
prilejul de a ne cunoaște po
sibilitățile, dar și de a învăța 
de Ia alții, poate, mai buni ca 
noi... Nu este nici un necaz să 
recunoști că ești mai slab, totul 
e să ai ambiția de a te auto- 
depăși... îmi amintesc de un 
profesor din comuna Fundul 
Moldovei, Viorel Totoiescu, 
care a venit aici cu o începă
toare, Dana Răduceami. Acum, 
Dana tinde să fie și ea un 
nume în schiul dornean, la fel 
ca și copiii din Dorna 
sau din alte așezări 
nate...“.

înțelegem că la Vatra 
s-a format o adevărată 
a schiului. Tot mai cuprinză
toare șl mai puternică.

„De ce

u 
o

de 
în 

ei, pro- 
Mihai 

aici și nu la 
în comună ? ! 
știm, pîrtii la 
Răspunsul a

copiii, tot ce 
— în prezent

Arini| 
înveci-i

Dorneij 
școală!

Tiberiu STAMA

cadrul colectivului 
muncă al Direcției de Teleco
municații a Capitalei sportul 
ocupă un loc aparte. Si ne 
oprim, bunăoară, la Cercul de 
turism montan intitulat „Car
patic c]ub“, care funcționează 
aici la „Telefoane", tn primă
vara lui ’85, din inițiativa unor 
adolescenți — printre care si 
actualul președinte al clubului, 
Iulian Soare — s-a constituit 
un grup de amatori ai drume
țiilor montane. Cu timpul, 
pretențiile au crescut, anul 
1987 aduclnd deplina consacra
re a acestui club. S-a început 
cu ascensiuni, apoi s-a trecut si 
la orientarea sportivă. A urmat 
(mai greu, e adevărat) cățăra- 
rea pe piscuri ce păreau inac
cesibile, iar acum parte dintre 
sportivi sînt membri ai presti
giosului cerc de speologie „Fo
cul vini" (cel mai vechi din 
tară) de pe lingă institutul 
„Emil Racoviță". „Iubitorii mun
telui din întreprinderea noas
tră, ne spune secretara Comi
tetului de partid, tovarășa 
Cornelia Boancă, sînt apreciați 
de întregul colectiv. Muncesc 
cu spor, au rezultate deosebite 
și, iată, fac spart ca aceeași 
pasiune și seriozitate. Asemenea 
tuturor oamenilor muncii si noi 
cei de la “Telefoane” vrem ca 
în anul 1988 să avem rezultate 
cît mai bune. în toate dome
niile. Le vom avea, sîntem con
vinși, printr-un efort continuu, 
printr-o muncă de înaltă pro- 
fesionalitate și calitate". „De la 
înființare, ne mărturisea Iulian 
Soare, președintele clubului, am 
participat la peste 40 de con
cursuri. ajungînd astăzi sȘ 
avem din ce în ce mai multi 
membri pregătiți temeinic să 
facă față la orice situație cri
tică ce s-ar ivi acolo, sus. pe 
munte. Am ajuns la perfor
manța ca echipierii noștri să-și

0 n o oD
PARTIDE INTERESANTE IN CAMPIONATUL DE BASCHET

(Urmare din pag. 1)

VOINȚA CSȘ 2 BUCUREȘTI 
— RAPID CSȘ 5 BUCUREȘTI 
83—69 (46—36). Avertizat de e- 
voluția bună a feroviarelor din 
etapa trecută, cînd elevele lui 
Victor Bulancca au realizat 
două spectaculoase victorii în 
fața Olimpiei, antrenorul Vo
inței. Marian Strugaru, a luat 
toate măsurile pentru a evita 
o eventuală surpriză neplăcută, 
alcătuind judicios „5“-ul de

bază și efectuînd mutări efi
ciente în echipă și-a atins pe 
deplin scopul, realizînd o vic
torie clară. Meciul a început 
sub semnul superiorității Rapi
dului, care a condus pînă in 
min. 12, după care baschetba
listele de Ia Voința au trecut 
la cîrma jocului după o fru
moasă evoluție a tuturor spor
tivelor folosite. Partida a fost 
plăcută, cu multe reușite de 
ambele părți, în care de la în

vingătoare am remarcat pe Lu-

DE LA I. D. M. S.

județelestabil In

stabil în

stabil în

județele

județele

Magazinele auto I.DJM.S. livrează pitaă la Si martie 1988 
autoturisme DACIA cumpărătoriilor care au depus banii la 
CEC în cont pentru autoturism pînă la data de 31 martie 1983 
In baza numărulud de ordine centralizat pe țară, indiferent de 
magazinul de înscriere, după cum urmează :

București pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în muni
cipiul București, jud. Giurgiu șl Teleorman.

Pitești pentru cumpărătorii cu domiciliul 
Argeș, Dîmbovița, Olt, Prahova, Vîlcea.

Brașov pentru cumpărătorii cu domiciliul 
Brașov, Covasna, Harghita, Mureș.

Bacău pentru cumpărătorii cu domiciliul 
Bacău, Buzău, Neamț, Vrancea.

Cluj pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil ta jud. Cluj.
Iași pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județele Bo

toșani, Iași, Suceava, Vaslui.
Timișoara pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în 

Arad, Bihor, Timiș.
Reșița pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în 

Alba, Caraș-Severin, Hunedoara, Mehedinți, Sibiu.
Baia Mare pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil ta 

Bistrița-Năsăud, Maramureș, Saita Mare, Sălaj.
Craiova pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil 

Dolj ți Gorj.
Brăila pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil 

Brăila, Călărași, Constanța, Galați, Ialomița, Tulcea.
Vinzările se efectuează ta funcție de stocul de

județele

județele

județele

In

în

județele

județele

Vinzărtle se efectuează ta funcție de stocul de autoturisme 
șl capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

La livrarea autoturismului, cumpărătorii trebuie să prezinte, 
in mod obligatoriu, comunicare cu numărul de ordine pe țară.

Precizăm că la livrare se eliberează autorizație provizorie de 
circulație pînă la domiciliul cumpărătorului, iar de la stația 
PECO care deservește magazinul auto se asigură contra cost 
carburantul necesar.

Pentru înscrierea la magazinele auto I.D.M.S. în vederea cum
părării autoturismului DACIA, sollcitanții se vor prezenta pentru 
luarea tn evidență conform arondării teritoriale a județelor de 
domiciliu la magazinele auto din prezentul anunț.

înscrierea pentru cumpărarea autoturismelor DACIA se face 
după depunerea la CEC, in cont curent personal, a sumei re- 
prezentînd prețul integral al autoturismului DACIA 1B00 standard 
sau avansul minim legal.

Pentru alte tipuri de autoturisme. înscrierea se face prin 
transferul opțional al titularilor cecurilor de depunere a banilor 
în cont pentru autoturism, ta funcție de vechimea depunerii 
banilor la CEC. ’

Precizăm că nu se fac nici un fel de înscrieri pe bază de 
cerere, la nici un tip de autoturism.

>
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mini; a Ciocan, Ștcl'ania Borș, 
Estela Urogdi, Rodica Jugăna- 
ru și Camelia Filip. De la Ra
pid am reținut pe Melania Lef
ter (cea mai bună de pe teren) 
care a avut o prestație aproa
pe ireproșabilă : a recuperat 
foarte bine sub ambele pa
nouri, a înscris 35 de puncte și 
a pus atîtea „capace" adversa
relor incit acestea aproape că 
evitau să arunce la coș cînd 
rapidista se afla în apropiere...

A fost o întîlnire așa cum 
am dori să vizionăm cit mai 
multe în aotuala ediție a cam
pionatului nostru național. Au 
înscris : Ștefan 15, Urogdi 10, 
Jugănaru IQ, Filip 14, Borș 13, 
Simion 5, Ciocan 16 de la în
vingătoare, respectiv Popa 8 
Pîrvan 17 (dintre care 5 arun
cări de trei puncte), Trică 2, 
Dîvoiu 2, Vartoloniei 2, Bidu- 
ianu 1, Lefter 35 și Pinter 2.

Arbitrii I. Olaru și I. Cer- 
nat, în dorința de a fluiera to
tul, au comis unele inexacti
tăți. dar fără importanță deo
sebită asupra desfășurării me
ciului.

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
CHIMISTUL C.S.Ș. RM. VlL- 
CEA 71—32 (34—39).

Azi are loc manșa a doua a 
meciurilor, după următorul 
program : sala Floreasca, de la 
ora 9: Politehnica — Univer
sitatea și Voința — Rapid J 
sala Olimpia, de la ora 11: 
Olimpia — Chimistul.

LA „TELEFOANE"
TURISM MONTAN

Tinerețe și voie bună printre membrii

facă singuri hărțile de teren 
pentru orientarea sportivă. în 
cadrul regulamentului am adus 
unele îmbunătățiri — 1. cate
gorii de valoare în turism ; 2. 
punctaj ELO, ca în șah, m func. 
ție de dificultatea traseului ; 3. 
un regulament de ordine inte
rioară foarte sever pentru toți 
membrii clubului — toate aces

REPORTAJ 
l de sezon j

tea fiind privite cu interes chiar 
de Federația Română de Tu- 
rism-Alpinism. Acțiunile noas
tre sînt sprijinite permanent de 
Comitetul de partid, de Coman
dantul P.T.A.P.. G. Miha ache. 
Directorul instituției, tovarășul 
G. Nicolescu, a apreciat și a încu. 
rajat mereu frumoasele noastre 
planuri de viitor. Dorința noas
tră 
cît
să
de
precum și de Comitetul U.T.C.

este ca, acum cînd avem 
de cît experiența muntelui, 
fim ajutați mai consistent 
asociația sportivă P.T.T.,

Actualități din handbal

ECHIPELE DE TINERET SI SENIOARE
LA COMPETIȚII AMICALE INTERNAȚIONALE

Paralel cu activitatea compe- 
tițională internațională oficia
lă (cupele europene masculine 
și feminine) și neoficială, re
prezentativele de tineret iau 
parte în aceste zile la diverse 
turnee • REPREZENTATIVA 
FEMININA DE TINERET a fost 
invitată în R.D. Germană, unde 
va susține două întîlniri, pro
gramate pentru zilele_de 6 și 7 
februarie 
participa 
țional în 
12, 13 și 
de reprezentativele țării gaz
dă, ale R.D. Germane și Bul-

• JUNIOARELE vor 
la un turneu intema- 
Polonia în zilele de 
14 februarie, alături

gariei ® PÎNA La RELUAREA 
DIVIZIEI A ȘI A CUPEI 
ROMÂNIEI, echipele masculi
ne din primul și al doilea eșa
lon valoric iau parte la diver
se turnee de pregătire. Unii 
dintre acestea, organizat de 
A.S.A. Buzău, va avea loc vi
neri, sîmbătă și duminică, în 
sala „Dacia", cu participarea 
echipei organizatoare, a cam
pioanei tării. Steaua, a Științei 
Bacău, și Daciei Pitești ® ÎN- 
CEPIND DE AZI și pînă du
minică are loc primul turneu 
de sală al turului secund din 
campionatul de juniori.

D

MANIFESTARE SPORTIVA
(Urmare din pag. 1)

țiite cluburilor si asociațiilor 
sportive I.C.E.M.E.N.E.R.G., 
C.S.Ș. 2, Triumf și Mecanică 
Fină.

După premierea unităților 
sportive care, in sezonul trecut, 
au obținut rezultate deosebite 
in întrecerile Daciadei, pe 
gheață au evoluat — într-o fru
moasă si aplaudată repriză in
titulată „OMAGIU" — elevii 
Școlilor nr. 75 și 82. Mișcări 
ample si expresive au făcut ca 
eșarfele multicolore să acopere 
luciul gheții ; iar în final ti
nerii echipați în roșu au înscris 
inițialele P.C.R. — un sincer 
Si fierbinte omagiu adus par
tidului. Festivalul a continuat 
cu atrăgătoare întreceri de șta
fete, demonstrații de patinaj 
artistic și concursuri de patinaj 
viteză, alternînd îndemânarea 
aplicativă cu măiestria tehnică.

Jocurile de hochei, atit la copii, 
cit și la juniori, au făcut ca 
tumultul tribunelor să nu con
tenească decît la fluierul final.

Au fost clipe — si nu puți
ne — încărcate de emoția ta
blourilor ce s-au succedat pe 
albul imaculat al gheții. Aplau
dată la scenă deschisă a fost 
alegoria sportivă simbolizind 
Jocurile Olimpice. După evolu
ția de ansamblu a celor mai 
buni patinatori, in acordurile 
„Odei Bucuriei", ne og’inda 
ghefii au apărut flacăra si cele 
cinci cercuri olimpice — mesaj 
de pace, de prietenie, transmis 
— prin sport — de tineretul 
român, lumii întregi.

Invitație la „BALUL MĂRȚIȘORULUI-
GOVORA. 

.BALUL
I.T.H.R. București. în colaborare cu stațiunea 

organizează în zilele de 27 si 28 februarie a.c. 
MĂRȚIȘORULUI" la Băile Govora.

Programul este următorul :
27 februarie : orele 12.30 plecare din București. ..

Intercontinental, pe traseul Pitești — Rm. Vîlcea : sosire la 
Băile Govora; cazare Ia vila 20 (confort I) 1 la orele 20. 
cină festivă la restaurantul „Silva" (situat într-o pădure de 
stejari la 250 metri de vilă), concursuri cu premii, jocuri 
distractive, tombolă, muzică, dans.

28 februarie : vizitarea stațiunii ; la orele 12. dejun festiv: 
plecare spre București, cu sosire în jurul orelor 20.

înscrieri si informații la toate agențiile de turism ale 
I.T.H.R. București.
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AD^lINISTnATIA DE STAT LOTO-PRO!
EXTRASE LA 

PRONOEXPRES 
FEBRUARIE 1988. 

23 44 10 15 28 43.

NUMERELE
TRAGEREA
DIN 3
Exiragerea I :
Extragerea a Il-a: 17 1 35 41 38 8.
Fond total de cîștiguri : 711.810 
lei, din cape 26.338 lei, report 
la categoria 1.

O După cum se știe, m.îine are 
loc o nouă tragere obișnuită 
LOTO, astfel că NUMAI ASTAZI 
vă mai puteți încerca șansele ju- 
cîndu-vă numerele favorite I Re
amintim că șansele de reușită 
cresc în raport direct eu numă
rul variantelor jucate !

Practic, Ia sfârșitul acestei 
săptămâni participanții își mai 
pot încerca șan ele la încă 4 
trageri LOTO o-b!șnuite,_c.are _sint 
înglobate, de ‘ ‘
MULTIPLA 
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noul sezon

• Cînd apar aceste rînduri, 
Victoria București a intrat în 
cea de a doua parte a perioa
dei pregătitoare de iarnă. An
trenorii Dumitru Nicolae-Nicu
șor și Ștefan Feodot „sondea
ză", prin numeroase jocuri de 
verificare, găsirea celei mai 
bune formule de echipă. Un 
„11“ care să reediteze, dacă nu 
chiar să depășească frumoasa 
evoluție a echipei din sezonul 
de toamnă. • „Locul 3 ne o-

D. Nlcolae-Nicușor

5 minute cu Silviu Lung, portarul echipei

naționale și al Universității Craiova

9

ment și refacere. In ultima 
parte a perioadei de la munte 
și apoi, după revenirea, la 24 
ianuarie. în Capitală, echipa 
a angajat mai multe meciuri de 
verificare, încheiate, în ordine, 
cu următoarele rezultate: 2—0 
cu Poiana Cîmpina. 3—0 cu U- 
nirea Cîmpina. 1—0 cu I.C.I.M. 
Brașov și 2—2 cu Petrolul Plo
iești. în continuare, pînă la 28 
februarie, cînd va juca în 
„16“-imile „Cupei României".

eseu. Pascal, T. Ștefan și Ghi- 
nea, se află în „vizorul" antre
norilor D.N. Nicușor și Șt. Feo
dot. Dacă vor confirma și 
continuare, nu este exclus 
ei să... sară în echipa mare ! • 
Medicul 
exprima 
dul cum 
rii. „La . _
munte, filtrul testelor ne-a de
monstrat că s-a îmbunătățit 
simțitor capacitatea de efort,

in
ca

î?iEugen Craioveanu 
satisfacția față de mo- 
au lucrat toți jucăto- 

sfirșitul perioadei...

’A

DACA IȘI VA PĂSTRA TALENTELE, UNIVERSITATEA
IȘI VA CONTINUA DRUMURILE EUROPENE..."

„VREM SA REDUCEM NUMĂRUL RATĂRILOR K

— Dumitru Nicolae-Nicușor, ați încărunțit pe 
banca antrenorilor. Acum, după un an și jumă
tate Ia conducerea tehnică a echipei Victoria, 
care ar fi preocupările principale pentru o cît 
mai bună comportare a formației în returul 
campionatului ?
— Mai întâi, trebuie să ne oprim 1a o formulă 

de echipă cît mai stabilă. în toamnă, datorită și 
numeroaselor accidentări, am fost nevoiți să mo
dificăm, aproape etapă de etapă, formația. Din 
această cauză și omogenitatea a fost în suferin
ță. Jucătorii nu s-au acomodat suficient pe pos
turi, partitura tactică a fost învățată doar pe ju
mătate. Probleme, de fond, stau permanent în 
preocupările noastre : îmbunătățirea fazei de a- 
părare, adică a marcajului, a dublajului, a așe
zării în scară, a spiritului de anticipație. Aceste 
probleme au fost... disecate cu ocazia fiecărui 
joc de verificare. Și aceasta din cauză că am pri
mit prea multe goluri (20) numai și numai din 
greșeli nepermise.

— Dar evoluția atacului, cum o considerați 2
— Și aici este loc de mai bine. Am înscris 28

de go-lurl. Dar, față de ocaziile create, am ratat 
încă pe atîtea. Trebuie să mărim viteza de joc, 
mai cu seamă în zona din fața porții adverse. 
Astăzi cine atacă cu... încetinitorul oferă o șansă 
în plus fundașilor adverși, le oferă posibilitatea 
să se replieze, să închidă drumul spre poartă...

— Schimbul Vaișcovici-Damaschin I vi se pare— Schimbul Vaișcovici-Damaschin I vi se 
avantajos 7
— încă nu pot da un verdict. Dar de 

lumea, un nume nou într-o echipă aduce cu 
și o doză' de ambiție. Iar Daimaschin o , 
cum de altfel are și simțul porții. Sînt sigur- că 
el se va încadra repede în jocul echipei noastre, 
va revitaliza atacul și va înscrie goluri în retur.

— Pînă acum, care ar f.t ordinea celor mai 
sîrguincioși jucători ?
— Absolut toți au respectat cu strictețe pro

gramul antrenamentelor, pregătlndu-se fără re
proș. O mențiune specială pentru Nițu, Mirea, 
Stere și Henzel, componențl ai loturilor olimpic 
și de tineret, ca șl pentru Augustin, care, la 33 
de ani, este un 
coechipieri.

cînd 
sine 
are,

exemp'l'u pentru mai tinerii lui

.1
blîgă — spunea secundul Ștefan 
Feodot. Obiectivul nostru este 
clar. In ședința de analiză a 
turului, care a avut loc în lu
na ianuarie, noi toți, antre
nori și jucători, ne-am anga
jat ca, la sfirșitul campionatu
lui, să nu coborim sub locul 3 
in clasament, ceea ce, implicit, 
ne-ar conferi o a doua partici
pare în Cupa U.E.F.A. Nc-am 
pregătit exemplar. Știm pe ce 
trebuie să punem accentul, un-

cu Gloria Bistrița. programul 
„amicalelor" mai cuprinde încă 
6—7 partide. • Cu ce lot de 
jucători „atacă" Victoria reiurul 
campionatului ? Iată-1: Nițu șl 
Rotărescu — portari ; ’ Comă- 
nescu, Mirea, Ursu, Zare, To- 
polinschi, C. Solomon, Cojoca
rii, Balaur, Ene, Augustin, Di- 
can, Stere, Nuță, Henzel și trei 
noutăți : Damaschin I (de la Di
namo), Laiș (F.C. Maramureș) 
și Uleșan (Ind. Sîrmei C. Tur-
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ceea ce denotă că s-a muncit 
bine și cu spor“. • Făcîndu-se 
ecoul tuturor coechipierilor, că
pitanul echipei, Ionel Augustin, 
declara următoarele: „Sigur că 
putem fi mulțumiți de locui 
ocupat in toamnă. Dar inten
țiile noastre au... bătaie mai 
lungă. Privind în perspectivă, 
vrem ca Victoria să devină o 
echipă puternică, competitivă 
pe plan internațional. Benefi
ciem de condiții optime de 
muncă, asigurate de conducerea 
clubului, și, Ia rîndu-ne, tre
buie să le răsplătim prin fapte. 
Adică să ridicăm nivelul de joc 
la parametrii unor evoluții foar
te bune. Promitem ca în retu
rul care se apropie să ne ținem 
de cuvînt".

Gheorghe NERTEA

— Silviu Lung, cum s-a vă
zut din poarta Universității 
Craiova jocul echipei în tu
rul campionatului?
— înainte de a răspunde la 

întrebare, aș dori să spun alt
ceva : mă pregătesc cu toată 
dăruirea, așa cum am fă
cut-o în toți cei 13 ani de cînd 
sînt la Craiova, pentru că 
vreau să apăr bine, pentru că 
n-am încetat să iubesc echipa 
care m-a consacrat și care 
mi-a dăruit totul, pentru că 
sînt conștient de răspunderea 
pe care o am în poarta echi
pei naționale, pentru că mă aflu 
ia vîrsta cînd nu mai e nece
sar să mi se spună, ca unui în
cepător, ce și cum trebuie să 
fac un lucru sau altul. Știu că. 
față de mine, pretențiile tutu
ror au fost mari și rimin mari. 
Eu n-am avut voie și n-am 
voie să greșesc. Dar mai și gre
șesc. că altfel nu se poate, 
așa-i în poartă, așa e viața nu
mai că atunci cînd Lung gre
șește se vede foarte clar și se 
găsesc destui care să afirme că 
n-avea voie să greșească...

— Să revenim la întrebare...
— Să revenim. Cum a fost în 

toamnă? Am început bine. în
să pe parcurs au intervenit doi 
factori care ne-au pus bețe-n 
roate: accidentările (Rada.
Weissenbacher) și prea desele 
schimbări ale formulei de e- 
chipă. îndeosebi ale atacului. 
Un factor obiectiv, altul su
biectiv. La un moment dat e- 
chipa — schimbînd mereu for
mula — nu mai juca aproape 
nimic. Se precipita dincolo de 
linia de centru, se precipita și 
dincoace. Și așa am ajuns să 
înscriem mai puține goluri de- 
cît am primit eu și Crișan...

— Apropo de Crișan; care-i 
părerea portarului echipei 
naționale despre titularul se
lecționatei
— Crișan 

componenții 
ai Craiovei, 
preia ștafeta de la echipa de 
aur a Universității șl s-o ducă 
mai departe de-a lungul și de-a 
latul Europei. Este vorba de 
Gică Popescu, Săndoi, Stoica, 
Badea, Ciurea. Ghiță. Sînt cu 
toții mari talente, Crișan e

de juniori ?
este unul dintre 
grupului de tineri 
care au datoria să

chiar mai talentat decît era... 
Lung, cu 13 ani în urmă. Nu de 
talent duc ei lipsă, cj de mun
că fără preget, de ambiție, de 
modestie și de răbdarea pe ca
re am avut-o noi pînă cînd 
am ajuns unde am ajuns. E- 
chipa noastră se află. deci. în
tr-o perioadă în care caută 
să-și umple golurile lăsate de 
jucători de excepție, cum au 
fost Ștefănescu, Țiclcanu. Do- 
nose. Bălăci, Cămătaru, Crișan, 
Beldeanu. Publicul nostru tre
buie să înțeleagă că o nouă e- 
chipă nu se face cît ai bate din 
palme. Și dacă iubește fotbalul 
— și-1 iubește! — n-ar fi rău 
ca, uneori, să înlocuiască apo
strofările cu încurajări, atît da 
bine venite în 
le. Ei. tinerii, 
ele. în primul

— Silviule, 
rul sezon Internațional 
cial?
— Steaua, care e un meca

nism cum eram si noi Craiova, 
cîndva. poate trece de Glasgow. 
Universitatea — care n-a făcut 
niciodată de rîs fotbalul româ
nesc — ar trebui să realizeze 
cu noul ei antrenor un retur 
care să-i aducă un nou start 
european. Și mai e echipa na
țională. O grupă cu Danemar
ca. Bulgaria si Grecia nu e 
nici ușoară, dar nici peste pute
rile noastre. Acasă Ie putem 
învinge pe toate, pentru că 
Steaua — care dă majoritatea 
titularilor — știe să joace tă
ios pe terenul ei. S-a 
demonstrat acest lucru cu 
Spania cu Albania si Aus
tria. cu Honved si Ander- 
lecht. Marea problemă rămine 
ca. din numărul de ocazii crea
te în deplasare, să fructificăm 
măcar 25 la sută. Dacă am fi 
realizat acest procentaj în 
partidele de la Se vil.a și Vie- 
na, noi am fi fost la Euro ’88. 
Spaniolii au avut în Prater trei 
ocazii și au marcat trei goluri. 
Repet : nu sută la sută, ci doar 
un sfert din ocazii să le trans
formăm în goluri. Și. dacă va 
fi așa. vom juca pe stadioanele 
din Italia în ’90...

momentele gre- 
au nevoie de 
rînd.
cum vezi viito- 

ofi-

Laurentiu DUMITRESCU

F.C.M. PROGRESUL BRAILA DOREȘTE SA JOACE
DERBYUL CU „POLI" DE PE PLATFORMA LUI PLUS ȘASE

va fi 
spor- 
8—20 
Băile 

lui ho- 
ea fes- 

avea 
le 1888.

I
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Start intr-unui din crosurile cotidiene din stagiul de pregătire 
Foto : Aurel D. NEAGU
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rezintă, 
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părți

le în-

I
I
I
I
I

Loto- 
;i par- 
știguri 
ridicat 
2 pre- 

indi- 
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de să insistăm, pentru ca defi
ciențele existente in tur să 
dispară. Prea am primit multe 
goluri și am ratat exagerat de 
mult. Acestea sint preocupări
le noastre de căpătii, după ca
re mai vin și altele, legate de 
conținutul jocului, cu multiple
le lui probleme". • Ca și anul 
trecut. Victoria și-a stabilit 
„cartierul general" al pregăti
rii centralizate tot pe Valea 
Prahovei, unde a beneficiat de 
condiții optime de antrena-

zii) — jucători de cîmp. Au 
primit acordul clubului pentru 
a evolua la alte echipe: Vlad și 
Pal (la Rapid București), Ca- 
ciureac. Iordache si fălnar 
(Petrolul Ploiești) și Vaișcovici 
(Dinamo). • Cum și echipa de 
speranțe, pregătită de Gheor- 
ghe Timar, ține pasul cu se
niorii (se află pe locul 2 în 
clasament, la egalitate de punc
te, 42, cu Dinamo), de aici, din 
pepiniera proprie, cîțiva ti
neri talentați, cum sînt Andre-

F.C.M. Progresul Brăila a fost 
la Vatra Dornei în perioada 
montană. Am putea spune că 
meciul ei cu Politehnica lași 
— unul din duelurile anticipate , 
ale campionatului — a început 
chiar pe pîrtiile Dornei, unde 
echipele s-au aflat fafă-n fată. 
In acele zile de sfirșit de ia
nuarie, brăilenii au jucat trei 
meciuri pe terenul înzăpezit al 
Minerului. Ieșenii au evitat 
meciurile. Petre Gavrilă era de 
părere că un meci pe un teren 
încărcat de zăpadă nu adaugă 
nimic ,,la specific”, i.asigurind" 
doar varianta unor accidentări 
nedorite. Robert Cosmoe, antre
norul Progresului, susținea, pe 
de altă parte, că vîrful de pre
gătire fizică poate fi asigurat

tocmai cu stimulentul formida
bil al mingii. In sfirșit...

Ce ar fi nou la Progresul 
Brăila 1 La „Vatra” au fost 20 
de sportivi. Printre cel 20, 
Glonț, Radu Viorel (fost la 
Iași și Rapid), Stamate de la

Priviri spre 
efalonul secund

re-

cu 
re»

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
Ieri, in Giulețti

RAPID - F.C. CONSTANTA 0-0

Stadionul Giuilești a fost ieri 
gazda primului meci de fotbal 
ad anului disputat in Capitală, 
în care divizionara A RAPID a 
avut ca parteneră pe fruntașa 
seriei I a Diviziei B, F.C. CON
STANȚA. Peste 7 600 de specta
tori au urmărit un joc de bună 
calitate, dar, din păcate, cu faze 
nefinaiizate. Arbitrul Gh. lones- 
cu a condus formațiile :

RAPID : Toader — Vlad, 
gore, Rada, Ilie, Drăghici, 
stea, Bozeșan, șt. popa. 
Țiră. Au mai jucat : Ciocan, Ma
rinescu, Bacoș Pal. Mânu n, 
Pușcaș si Stoica.

F. c. CONSTANȚA : Gîrjoabă — 
Dumitru, Popovici. Cămui, Za- 
hlu. Dinu, Manea. Iovănescu, 
Bătrîneanu, Nedeleearu, Buduru. 
Au mai jucat : Bejenaru, Funda, 
Roșu. Popa și Mihăilă. (N. COS- 
TACHE, corespondent).

a U.T.A. — SPORTUL STU
DENȚESC 3—2 (3—0). Golurile
divizionarei B au fost înscrise 
de Negrău (m'n. 6), Naghi (min. 
20) șl Hirmler (min. 24). Pentru

Gri- 
Cîr- 

Nica,

lovitură cu

Otelul — venit in tur — si Gro- 
zea (Ianca).

In cele trei meciuri susținute 
cotidian la Vatra Dornei s-a 
conturat „ll“-le :

Dinu — Oprea, Darie. Ionaș- 
cu, Chiriță — Pascu, Titirișcă, 
Petrache, Cațaros — M. Aurel, 
Visîi. (Se așteaptă și integrarea 
celor nou venifi).

— Se spune. Robert Co3tnoc. 
că brăilenii ar avea șansa a 
treia în grupă, după 
F.C. Constanța...

— Se spune, e bine 
pornește de la faptul 
sintem la plus patru. 
ce „Poli" pornește de 
șapte, iar Constanta de

«Po:li" și

! Se
Că noi
în timp
la plus
la plus

cinci. Se omite, însă, faptul. ci 
noi putem fi la plus sase după 
etapa a doua, chiar dacă nici 
un meci nu este dinainte iucat. 
După care. In duminica uimi
toare. adică în etapa a treia, 
jucăm acasă cu Politehnica 
Iași... Si e bine să ne amintim 
că in toamnă am reușit c 
miză In Copou.

— Ce ne aduci nou ?
— Sper să jucăm fotbal 

adevărat. Mie mi se poate
proșa orice, dar niciodată fap
tul că am mizat vreodată pe 
antijoc. Brăila va juca fotbal I

— Ce mai face Petrache ?
— Lucrează bine. Rămine 

unul dintre cel mai buni exe
cutând ai loviturilor libere din 
tară. Cred că este unul din pu
tinii care nu cedează Si asta 
la un capitol în care mari ma
eștri de 
Orac nu 
cadența.

— Un i 
movare ?

— Nu-mi place să adun vic
toriile noastre cu infrtngerile 
altora, cum se procedează în 
general. Vrem să jucăm, fotbal...

talia unul Bagi sau 
păstrează întotdeauna

pronostic pentru pro-

loan CHIR1LÂ

INSTRUIRLÂ ÂRBIIfillOll DIN IOTUL DIVIZIONAR A

Rapldlstul Rada, cu o 
Tulul Gîrjoabă 
oaspeți au marcat S. 
(min. 53) șl Lucaci

Răducanu
... ,. ______ (min. 67).

(N. STRĂJAN — coresp.)
A TRACTORUL BRAȘOV — 

GLORIA BISTRIȚA 0—2 (0—1).
Șuvagău (min. 38) și Costin (min. 
61) au înscris pentru blstrițenl. 
Sîmbătă, de la o.ra 15,30, Tracto
rul va întîlni, într-o nouă parti
dă de verificare, Lotul U.E.F.A. 
'00.

capul, încearcă vigilenta porta- 
Foto : Nicolae PROFIR

A O NOUA EDIȚIE A „CUPEI 
ORAȘULUI BRAȘOV". La Star
tul celei de a 16-a ediții a „Cu
pei orașului Brașov", ale că
rei prime meciuri se vor disputa 
la 10 februarie, 
șapte divizionare 
județul Brașov, 
este programată
(C GRUIA

se
A.

Finala 
la 20

coresp.).

vor alinia 
B și C din 

întrecerii 
februarie

După cum am mal anunțat, în 
zilele de ÎS, 20 și 21 februarie 
va avea loc la București instrui
rea arbitrilor din lotul divizio
nar A, prilej cu care, printre 
altele, se va face și analiza ar
bitrajelor din turul campionatu
lui și vor fi discutate măsurile 
pentru reluarea activității compe- 
tiționale. Totodată „cavalerii flu
ierului" vor trece și prin „fil
trul" testelor fizice șl teoretice.

Dintre referatele ce vor fi pre
zentate amintim : „Sarcini reie
șite din documentele Conferinței 
Naționale a P.C.R. pentru miș
carea sportivă" (prezintă Nicu 
Alexe) ; „Activitatea arbitrilor 
din Iotul F.I.F.A. fn competițiile 
interne și internaționale" (V.

Grosu) ; „Starea și practica dis
ciplinară" (N. Lăzărescu) ; „Co- 
reogramă de observare video" 
(Fr. Coloși șl C. Manușarlde).

La instruire vor fi prezenți ur
mătorii arbitri : V. Alexandru, 
V. Anghelolu, V. Antohi, M. 
Axente, D. Buciuman. Gh, Con
stantin. M. Constantinescu, C. 
Corocan, L Coț, I. Crăcii sscu, 
V. Curt, N Diaescu, I. Ghergh-11, 
A. Gheorghe. C. Gheorghe. J. 
Grama, 1 Igna. G. Ionescu, Gr. 
Macavei, Ad. Moroianu, Al. Mus- 
tățea, S. Necșulescu, M. Ne- 
șu, M. Niculescu, D. Petrescu, 
R. Petrescu. Fl. Popescu, At. 
Porumbolu. St. Rotărescu, M. Sa- 
lomir, M. Stoc-iescu, O. ștreng, 
I. Tărcan, Cr. Teodorescu, V. Ti- 
torov, I. Velet. și N. Voinea.
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AFIRMAREA PATINAJULUI VITEZĂ
(Urmare din pag I)

specialiștii federației, ele au 
participat la sfîrșitul săptăminii 
trecute la recentele ..mondiale", 
dobîndind primele medalii ,-omâ_ 
nești la cea mai mare confrun
tare a junioarelor din toată lu
mea. După cuvenitele felicitări 
adresate autoarelor acestor re- 
marcable performanțe — rezul
tate apărute și ca o firească 
urmare a planului de măsuri în. 
tocmit de conducerea C.N.E.F.S. 
cu trei ani în urmă pentru re
dresarea sporturilor de iarnă — 
discuția nu putea începe decît 
de la ultima mare bucurie ne 
care a trăit-o mica noastră de
legație la C.M. Brașoveanca nu 
e deloc emotivă la ora celei din
ții medalii de valoare mondia
lă. vorbind calm, parcă cu o 
anume detașare • „Sînt ferici
tă că celor 4 medalii cucerite 
anul trecut la "Cupa Prietenia" 
Ie adaug valoarea celei cîști- 
gate acum". • Trebuie să re
cunoști că ai avut un sezon 
bun. Ai cucerit 18 puncte Ia 
prima etapă a Cupei Mondiale, 
ai corectat de cîteva ori recor
durile de senioare la 1500 și 
3000 m. ai urcat pe podium în 
„Turneul celor 3 piste" și în 
concursurile de la Varșovia și 
Budapesta. • ..Da, a fost un 
sezon ca în... poveste. Dar cit 
am muncit pentru aceste rezul
tate, cit de... rea am fost cu 
mine, doar eu si tovarășul pro
fesor Adrian Ciobanu o știm. A- 
mintiți-vă de începutul sezonului 
trecut, cind eram incă in con
valescență, iar Cerasela și Ilea
na ciștigau evident teren,
sind la podiumul laureatelor in 
arena internațională. Dar. an
trenorul m-a încurajat perma-

vi-

nent, mai ales în momentele 
dificile si mi-a spus : «Mihaela. 
tu ai să devii recordman.! la 
sfîrșitul sezonului»". • De a- 
cord, n-a fost ușor, toate iz- 
bînzile sînt grele, chiar dacă 
apoi par a fi firești. Acum, 
două din cele trei candidate ale 
noastre la J.O. de la Calgary 
s-au întors cu medalii de la 
C.M., colega ta. Cerasela. ob- 
ținînd locul trei la proba ta 
preferată. • „A doua zi, Cera
sela a fost mai bună și a urcat 
meritat pe.podium in proba 
mea favorită, 3000 m. Felicitîn- 
d-o, imi spuneam in gind că 
trebuie să corectez neapărat re
cordul țării pe această distanță 
dacă vom participa amîndouâ 
la apropiata Olimpiadă albă" • 
Ce înseamnă pentru tine. Cera
sela. această medalie de bronz ? 
• „înseamnă rodul anilor de 
muncă parcurși de la categoria 
copiilor la junioare mari, consti
tuie un puternic stimulent pe 
drumul afirmării și in arena 
olimpică. Și mai am în vedere 
corectările recordului..."

Ca și în alte împrejurări, tî- 
nărul și ambițiosul antrenor A- 
drian Ciobanu ne-a spus că la 
fel de talentată și harnică este 
și Ileana Cleteșteanu, toate for- 
mînd nucleul prin care patina
jul viteză privește spre rezul
tate de valoare. Primul pas a 
și fost făcut. „Și e clar, 
continuă interlocutorul, el ne 
obligă. Ne-am bucurat de con
diții bune de pregătire și nu ne 
rămine decit să muncim mai 
mult si mai bine pentru ca să-i 
ajungem din urmă pe marii 
performeri ai inelelor de ghea
ță" — a conchis prof. Adrian 
Ciobanu.

HANDBALISTELETURNEUL CANDIDAȚILOR 
PENTRU TITLUL MONDIAL LA ȘAH

MONTREAL, 3 (Agerpres).— 
în turneul candidaților la titlul 
mondial de șah, ce se desfă
șoară în orașul canadian St. 
John, au fost decise alte două 
întîlmri: marele maestru olan
dez Jan Timman l-a întrecut cu 
3,5—2,5 puncte pe Valeri Salov 
(U.R.S.S.) și cu același scor 
Lajos Fortisch a cîștigat la Ra
fael Vaganian (U.R.S.S.). Ast
fel, pînă în prezent, au obținut 
calificarea în sferturile de fi
nală Artur Iusupov (U.R.S.S.), 
Nigel Short (Anglia). Jonathan 
Speelman (Anglia), Jan Tim
man (Olanda) și Lajos Portisch 
(Ungaria). în celelalte două 
meciuri. Sokolov (U.R.S.S.) —
Spragett (Canada) și Korcinoi 
(Elveția) — Hjartarson (Islan
da), scorul fiind egal. 3—3. se

vor disputa încă două partide 
de baraj.

Așa cum se cunoaște, alături 
de cei 7 șahiști calificați în tur
neul de la St. John, la sferturi
le de finală va participa și 
fostul campion mondial Anatoli 
Karpov.

BELGRAD, 3 (Agerpres). — 
în meciul de șah ce se desfă
șoară la Belgrad între fostul 
campion mondial Anatoli Kar
pov (U.R.S.S.) și iugoslavul 
Liubomir Liubojevici, după 
primele trei partide scorul este 
egal: 1,5—1,5 puncte.

PARIS, 3 (Agerpres). 
neul internațional de la 
viile a fost cîștigat de 
maestru francez Didier 
urmat de elvețianul J. 
francezul Chomet și polonezul 
Krzystof.

— Tur- 
Auber- 
marele 

■ Sellos, 
Hector,

ROMANCE
ÎNVINGĂTOARE
FRAGA, 3 (Agerpres). — în 

prima zi a turneului interna
țional feminin de handbal de 
la Cheb (Cehoslovacia), selec
ționata României a întrecut cu 
scorul de 25—11 (11—3) forma
ția R.F. Germania.

Alte rezultate: U.R.S.S. 
Cehoslovacia (B) 26—17 
11) ; R.D. Germană — 
neză 29—24 (15—12); 
slovacia — Ungaria 
(10—8).

(12— 
R.P. Chi- 

Ceho- 
22—16

• PE SCURT •

SĂNIERI1 ROMANI PE LOCUL 4 
LA LENINGRAD

Participînd la concursul in
ternațional de sanie ..Cupa Le
ningrad", alături de juniori I 
din Bulgaria. Cehoslovacia, R.D. 
Germană. Polonia și U.R.S.S.,

RUGBYȘTII ALL BLACKS, LOCUL 1 IN TOPUL MONDIAL
Depășit net pe planul popu

larității (a se citi și pe cel al 
veniturilor) de fotbal, concu
rat tot mai puternic de ruda 
mai săracă „Jocul în XIII", 
de rugbyul-fotbal american și 
de varianta sa australiană, 
rugbyui clasic, să-i spunem 
așa, batea în ultimul timp 
pasul pe loc Limitîndu-se la 
Turneul celor 5 națiuni (e 
drept, o întrecere de maxim 
interes în Europa Occidentală) 
și la un campionat european 
F.I.R.A. (boicotat, din păcate, 
de țările britanice), completîn- 
du-și calendarul internațional 
cu turnee, mai mult sau mai 
puțin oficiale, în care erau im
plicate cele mai puternice echi
pe ale lumii (Noua Zeelandă, 
Australia, ulterior Argentina, 
Japonia, Fidji etc.), sportul cu 
balonul oval era în căutarea 
unei „lovituri", pentru a supra
viețui și, nu în ultimul rînd, 
a-și revigora beneficiile. A 
dat-o, nu după puține opinteli, 
în 1987. organizînd prima edi
ție a Cupei Mondiale dotată cu 
un trofeu challenge „William 
Webb Ellis". spre amintirea 
elevului de la colegiul din o- 
rașul englez Rugby, căruia 1 
se acordă paternitatea noului 
sport, „inventat" în cea de a 
treia decadă a secolului trecut.

Realmente, Cupa Mondială a 
pășit cu dreptul, constituind 
dintr-un Început un mare suc
ces sportiv și de audiență. 16 
națiuni, dintre cele cu un bun 
renume în lumea rugbyului, de 
pe toate continentele — prin
tre ele și România — au fost 
invitate a lua parte la compe
tiție întrecerea a început cu 
meciurile eliminatorii din cele

4 serii, crescînd pe măsura 
apropierii ei de fazele finale. 
Dacă „sferturile" nu au adus 
mari surprize, înfrîngerea An
gliei (3—16 în fața " ~ 
lor) fiind și ea în 
ordinea... previ
ziunilor. semifina
lele au fost con
cludente și pline 
de suspense. Con
cludente, pentru 
că au probat forța 
irezistibilă a_ rug- 
byștilor 
(49—6 
sportivi 
re 
XV-le 
lui); pline de ne
prevăzut, deoare
ce au prilejuit un 
succes neașteptat 
(30—24), smuls de 
reprezentativa „co
coșului galic," în 
fața Australiei, 
mare favorită, du
pă un meci de 
senzație (în minu
tele de prelun
giri ale partidei), grație unui 
eseu de antologie, semnat — 
ați ghicit ? — Blanco (!), după 
ce balonul a circulat — potrivit

All Blacks 
cu aceiași 
welși. ca- 

învinseseră 
Albionu-

Țării Gali-

•' ■

celor care au cronometrat faza 
— prin ..mîini franceze" timp de 
un minut șl 20 de secunde ! !

Finala a prilejuit o victorie 
facilă unei superechipe a Noii 
Zeelande (29—9), realizatorii 
„marelui șlern" european tre
buind să se mulțumească cu un 
mai mult decît onorabil loc 
secund (pentru pozițiile 3—4 : 
Țara Galilor — Australia 
22—21 !). Faza finală a fost, 
cum se vede, o întrecere a ce
lor mai puternici și bine pre
gătiți. Cu regretul că echipa 
țării noastre nu a ținut pasul 
cu mal „marii rugbyului", pu
tem afirma că prima Cupă

Mereu irezistibil, fundașul echipei Fr-inței,
Serge Blanco (cu balonul) ; la placaj cele

brul ................„all black" Shelf ord (nr.S)
Mondială a fost — incontesta
bil — unul din evenimentele 
de seamă ale anului trecut.

Dimitrie CAL’.IMACHI

dubloul țării noastre, format 
din juniorii II Liviu Turba și 
Cristian Florea, s-a clasat pe lo
cul 4 (79,144); pe primul loc : 
A. Schreiter — T.
(R.D.G.) — 75,462. La 
Peggy Eiling (R.D.G.) 
... 4. Corina Tereooasă

• Campionatele Mondiale de 
schi pentru juniori s-au înche
iat la Madonna di Campiglio 
(Italia) cu proba feminină de 
slalom special, în care victoria 
a revenit sportivei italiene Re
nato Oberhofer, cu timpul de 
1:37,98. Pe locurile următoare 
s-au clasat Tanis Hunt (S.U.A.) 
— 1:38,65 șl Raym.onde Ansa- 
nay (Franța) — 1:38,99.
• Localitatea finlandeză 

Jonssu a găzduit meciul amical 
de hochei pe gheață dintre se
lecționatele Finlandei și 
U.R S.S. Partida s-a încheiat la 
egalitate : 5—5 (1—1. 3-1. 1—3).

Petzold 
fete : 1.

.34,668. 
143,245.

ATLETISM • Concursul de 
cros desfășurat la Felguelras 
(Portugalia) a fost cîștigat de 
atletul spaniol Alejandro Gomez, 
înregistrat pe distanța de 10 km 
ou timpul de 30:36. Pe locul doi, 
la 14 secunde de învingător, a so
sit portughezul Alberto Mara- 
vllha. In cursa feminină disputa
tă pe 6 km victoria a revenit 
Albertlnei Dlas (Portugalia) 19:33 
• Asociația ziariștilor de sport 
din Suedia l-a desemnat drept 
cel mai bun sportiv suedez în 
anul 1987 pe atletul Patrick Sjli- 
berg, campionul mondial la să
ritura în înălțime.

AUTOMOBILISM • Tradiționa
la competiție internațională 
„Cursa de 24 de ore" de la Day
tona Beach a fost cîștiga.tă de e- 
chi pajul Raul Boesel (Brazilia) 
— John Nielsen (Danemarca) — 
Martin Brundle (Anglia), pe o 
mașină „Jaguar".

TENIS a în clasamentul gene
ral al „Marelui Premiu" continuă 
să conducă tenismam.il suedez 
Mats Wllander, cu 1 200 puncte, 
urmat de Pat Cash (Australia) 
840 puncte, Stefan Edberg (Sue
dia). Ivan Lendl (Cehoslovacia) 
cu cite 480 puncte, Andrei Ces- 
nokov (U.R.S.S.) 398 puncte și
Todd Wltsken (S.U.A.) 263 punc
te. șt Intr-o partidă demonstra
tivă disputată în orașul Japonez 
Matsuysma, Martina Navratilova 
a învins-o cu 6—3, 7—6 pe Chris 
Evert.

Feibal meridiane
INCĂ O ECHIPA CALIFICATĂ 

PENTRU TURNEUL FINAL 
AL J.O.

Duioă ce Nigeria și Tunisia 
și-au asigurat participarea la tur
neul final al J.O., Lată că se cu
noaște și a treia formație afri
cană calificată : Zambia. In par
tidele decisive, Zambia a 
cu 2—0 în prima întâlnire, 
ren propriu, pe Ghana, 
retur a pierdut cu 1—0.

GALATASARAY IN FRUNTE
In campionatul TURCIEI, cea 

mai constantă formă sportivă o 
etalează echipa Galatasaray. la 
cirma căreia se află vest-germa- 
nul Jupp Derwall. După cîteva 
sezoane presărate cu unele insuc
cese, iată că formația din Is
tanbul se impune. In etapa de 
duminică (a 21-a), Galatasaray a 
cîștigat în deplasare, cu Sakaria 
(locul 4) • 2—0. Golurile au fost 
marcate de Colak Tanju și Sel- 
cuk din centrarea francezului 
Didier Six. De notat că golgete- 
rul campionatului este, în pre
zent, Colak Tanju cu 22 puncte. 
A doua clasată, Beșiktaș, n-a reu-

învins 
pe te- 
lar In

șit decît un scor egal (1—1). pe 
teren propriu, cu modesta echi
pă Kerslyaka, Alte rezultate : 
Altay — Malatya 3—2, Bolu — 
Trabzon 0—2, Fenerbahce — Ada
na 0—2. Eskișehlr — AnkaragUcu 
3—3. In clasament conduce Gala- 
tasaray cu 47 p, urmată de Be- 
siktas 44 p și Malatya 37 o.

TURNEUL DE LA TOULOUSE
In turneul în aer liber ce se 

desfășoară la Toulouse, selecțio
nata Franței a învins cu 2—1 
(2—1) echipa Elveției. Golurile au 
fo*st marcate de Pass! (min. 7), 
Fargeon (min. 9), respectiv Sut
ter (min. 20) • ■
neprezentativa 
pus cu 3—1 
Austriei.

ALTE
• La Siliguri (India), în meci 

pentru „Cupa Jawaharlal Nehru*4, 
echipa Poloniei a întrecut cu 
2—0 (2—0) formația Bulgariei. în 
penultimul meci U.R.S.S. a în
vins cu 2—0 (-1—0) selecționata 
Indiei.
• Intr-un meci amical, Olym- 

pique Marseille a terminat la e- 
galltate : 1—1 (0—0) pe teren oro- 
priu, cu formația Dukla Fraga.

Intr-un alt joc. 
Marocului a dis- 

(0—1) de formația

REZULTATE
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O MEDALIE RECONFIRMATĂ!
Discuția, care avea să se 

lărgească, cuprinzînd cele 
mai diverse sfere ale atletis
mului mondiax. 3-a declanșat 
după ce antrenorul Alessan
dro Donați a declarat presei 
peninsulare că .medalia de 
bronz 
de la 
ritură 
gelisti 
trucaj . 
dul federației 
toate că. față de această „în
drăzneală** s-a manifestat, 
de La bun început, o oareca
re rezervă, Donați, fiind ne
cunoscut ca o „gură mare** 
(tot el l-a acuzat, fără să do
vedească, pe aruncătorul de 
greutate Alessandro Andrei 
de dopaj), federația de atle
tism din Roma (F.LD.A.L.) 
a pus în mișcare somată fl-

că
atribuită la J.M. (n.n. 
Roma tr proba de să- 
in lungim »■ ’ui Evan- 
a fost rezultatul unui 
pus- " ^.je cu acor- 

jtallene" 1 Cu

ind și de I.A.A.F. (al cărei 
președinte este, reamintim, 
un italian, Primo Nebiolo), o 
amplă anchetă. Dacă arbitrii 
de la fața locului, care mă- 
suraseră 8,38 m pentru Evan
gelist! (locul a revenit a- 
mericanuiui Myricks, cu 8,33 
m), s-au menținut pe poziție, 
subliniind că au respectat în
tocmai regulamentele, în 
schimb, un ordinator și mai 
multe înregistrări video (din 
diferite unghiuri) au lăsat să 
planeze un dubi-, asupra să
riturii lui Giovanni Evange
list!, oare risca astfel să 
piardă. 1a „masa verde**, me
dalia mult visată!

Firește, el a negat orice a- 
mestec, dar un studiu amă
nunțit a’ săriturii, efectuat 
după banda videomagnetâcă 
prin intermediul celor mal

moderne aparate a precizat 
eă „s-ar putea trage conclu
zia că Evangellstl a sărit cu 
58 de centimetri mal puțin 
decît au anuntat oficialii". A 
fost întocmit n dosar volu
minos, cu sute 
care F.I D.A L. 
forului atletic 
rugămintea de 
acesta a decis
„cum înregistrările de televi
ziune video sau prin ordina
tor, ulterioar desfășurării 
probei, nu reprezintă 
mente convingătoare 
punct df vedere tehnic 
cum. tn cazul concret, a ac
ționat un echipament elec
tronic verificat și declarat în 
bună stare, nu există nici in 
indiciu lămuritor spre a pu
ne sub semnal ‘ndoiein re
zultatul lui Evangelist!".

Sfîrșitul întregii povesti, 
veți zice Da șl., nu, întru- 
cît Donați a am—‘!ntat că de- 
țlnînd probe irefutabile, se va

de pagini, pe 
l-a Înaintat 
mondial. cu 
a decide. Și 
zilele trecute:

ele- 
din

Și

adresa justiției, fiind el în
suși intr-o postură neplăcu
tă, aceea de a fl tras la răs- 

calomnle 1 
___      Numeroase 
sint vocile care, taxînd deci
zia I.A.A.F drept „foarte 
contestabilă" („l’Equlpe"), re
aduc în prim-plan intîmpla- 
r?n d? ia j o. cînd fran
țuzoaicei Chardonnet 1 s-a 
înmînat cu .ntîrziere tot o 
medalie de bronz, la 100 m 
garduri după ce s-a consta
tat, anallzîndu-se fotografia 
sosirii, că ea a terminat în 
același timp (13.06) cu ame
ricanca Turner ! Intr-un mo
ment în care controzersa du
rează, care să fie diferența 
(întreabă unit dintre foto
grafia sosirii si înregistrarea 
video a une* probe 7, un lu
cru e clar : Evinvelisti a ră
mas medaliat a' ediției 1937 
a „mondialelor" de atletism 1

Ovidiu IOANITOAIA

pundere pentru 
încă mai mult.
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GRECIA - ROMÂNIA 
(TINERET) 1-0 (0-0)

După cum se știe, lotul repre
zentativ de tineret al ță-rii noas
tre efectuează un turneu de pre
gătire în Grecia. Marți, la Ate
na, tinerii noștri fotbaliști au sus
ținut o partidă amicală, cu se
lecționata similară a Greciei. în
tâlnirea a fo:<t cîștigată cu sco
rul de 1—0 (0—0) de jucătorii 
țării gazdă. înaintea revenirii în 
țară lotul de tineret al Româ
niei va susține partida revanșă.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
TEL AVIV, 3 (Agerpres). — 

Miercuri s-a disputat la Haiffa 
meciul internațional dintre e- 
chipa Israelului și o selecțio
nată divizionară din România. 
Partida s-a încheia* cu scorul 
de 2—0 <1—0) în favoarea ju
cătorilor români.
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