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VUITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
IN MARI Șl REPREZENTATIVE UNITĂȚI 

INDUSTRIALE DIN CAPITALĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, luni, o vizită de lu
cru în mari și reprezentative 
unități industriale din Capitală.

Această nouă întilnire cu pu
ternice colective muncitorești 
bucureștene se înscrie în preo
cuparea statornică a conducă
torului partidului si statului 
nostru privind desfășurarea in 
cele mai bune condiții a acti
vității productive in toate sec
toarele și ramurile economiei 
naționale, indeplinirea ritmică, 
încă din primele zile ale anu
lui. a tuturor indicatorilor de 
plan sl, îndeosebi, a producției 
destinate exportului, stabilirea 
la fata locului, Împreună cu 
muncitorii și specialiștii. cu 
membrii organelor de conduce
re colectivă a măsurilor co
respunzătoare in vederea ridi
cării întregii activități la nive
luri tot mai înalte de calitate 
și eficientă.

Vizita a avui loc in atmosfe
ra de puternică angajare pa
triotică în care oamenii muncii 
de pe întreg cuprinsul patriei 
acționează pentru transpunerea 
tn practică a orientărilor și 
sarcinilor cuprinse in Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la ședința comună a plenarei 
Comitetului Central al parti
dului. a organismelor democra
tice și organizațiilor de masă 
și obștești, a sarcinilor trasate 
în cadrul recentei ședințe a 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. A avut loc o 
amplă si aprofundată analiză 
a rezultatelor obținute pînă in 
prezent, a preocupărilor exis
tente pentru realizarea inte
grală a sarcinilor de producție, 
pentru modernizarea continuă 
a tehnologiilor de fabricație, 
gospodărirea cit mai judicioasă 
a resurselor materiale, diminu
area consumurilor. îmbunătăți
rea calității fiecărui produs, 
creșterea eficienței.

Prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în mijlocul 
producătorilor de bunuri ma
teriale din Capitală a repre
zentat pentru oamenii muncii 
de cele mai diferite profesii, 
de toate vîrstele, prilejul dc 
a-i exprima nemijlocit, acum, 
în preajma aniversării zilei de 
naștere, sentimentele de aleasă 
dragoste și prețuire cu care îl 
Înconjoară întreaga noastră 
națiune, de a-i adresa, din a- 
dînctil inimilor, urări de ani 
mulți, în deplină sănătate si 
nesecată putere de muncă, pen
tru a conduce cu aceeași clar
viziune și cutezanță 
înainte al patriei pe 
ficărîi socialismului 
nismului.

La vizită au 
tovarășii Emil Bobu, 
Oprea, Silviu Curticeanu.

Mii de oameni ai muncii din 
întreprinderile si instituțiile de 
pe marea platformă industrială 
din sud-estul Capitalei, locui
tori ai noilor cartiere constru
ite aici, au salutat cu multă 
căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dînd expresie, prin 
vii aplauze și urale, simțămin- 
telor de profundă dragoste și 
prețuire pe care i Ie poartă 
bucurestenii, asemenea între
gului nostru ponor. Oeosebitut 
entuziasm, prezenta masivă a 
tineretului, a unor formații ar-

tistice și sportive au făcut ca 
întîlnirea de lucru a secretaru
lui general al partidului cu co
lective muncitorești din Capi
tală să se desfășoare într-o 
ambianță de aleasă sărbătoare.

In această atmosferă vibran
tă a început vizita ia FILATU
RA ROMANEASCA DE BUM
BAC, unde miile de muncitoa
re de aici au intimpinat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
puternice aplauze și urale. S-a 
scandat cu însuflețire numele 
partidului și al secretarului său 
general, ai patriei noastre so
cialiste.

Vizitarea principalelor sec
toare de producție a prilejuit 
analiza aprofundată a organi
zării fluxului tehnologic, a ac
tivității desfășurate în vederea
îndeplinirii ritmice a sarcinilor § 
de plan, in condițiile creșterii $ 
productivității muncii, pentru § 
valorificarea superioară a ma- Ș 
teriilor prime, sporirea conți- § 
nuă a eficientei economice a § 
întregii activități. ăț
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Un rol important în întreaga dezvoltare a poporului nostru l-au 
avut înfăptuirea Unirii Principatelor — Țara Românească și Moldova - 
in 1859, sub conducerea lui Cuza, și formarea statului român, care a 
constituit nucleul statului național unitar**.

NICOLAE CEAUȘESCU

130 de ani de la formarea statului național român

prin unirea Moldovei și Munteniei

ACT ISTORIC, OPERA ÎNTREGII NAȚIUNI

mersul 
calea edi- 
și coniu-

participat 
Gheorghe

Mulțumind conducătorului 
partidului și statului pentru 
grija manifestată față de con
tinua dezvoltare a acestei 
ramuri industriale, pentru o- 
rientăriie și indicațiile date cu 
prilejul vizitei, gazdele s-au 
angajat să acționeze eu hotă- 
rîre pentru înfăptuirea lor 
exemplară, pentru îndeplinirea 
Întocmai a sarcinilor ce le 
revin.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a vizitat 
ÎNTREPRINDEREA DE ȚEVI 
„REPUBLICA**.

Dialogul secretarului general 
al partidului cu cadrele de 
conducere din întreprindere, cu 
specialiști din minister și cen
trala de resort, din institutele 
de cercetare și proiectare de 
profil a avut în atenție pro
bleme legate de îndeplinirea 
ritmică, la toți indicatorii, a § 
sarcinilor de plan, asigurarea 
unor produse de cea mai bună 
calitate, competitive pe piața 
mondială, diversificarea sor
timentală a producției în 
funcție de necesitățile econo
miei naționale și. de solicită
rile Ia export.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a Oprit la 
cîteva locuri de muncă, a stat 
de vorbă cu muncitorii, s-a 
interesat de modul ’ cum iși 
îndeplinesc sarcinile, de pro
blemele pe caTe le au în ac
tivitatea lor.

La încheierea vizitei, direc
torul întreprinderii a exprimat 
hotărîrea întregului colectiv de 
la „Republica** de a face totul 
pentru transpunerea neabătută 
în viață a indicațiilor date de 
secretarul gene-al al partidului, 
pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor privind reali
zarea unor produse metalur
gice de înaltă calitate și va
loare tehnică.

Cu aceleași calde sentimen
te de profundă dragoste și 
fierbinte recunoștință a fost 
întîmpinat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de muncitorii și 
specialiștii ÎNTREPRINDERII 
„23 AUGUST**.

Dialogul de lucru a! 
secretarului general al partidu
lui cu făuritorii de bunuri
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Se împlinesc astăzi 130 de ani de Ia acel 
moment de răscauce in evoluția poporului 
nostru pe scena istoriei, unirea Moldovei și 
Munteniei, la 24 ianuarie 1859. Ideal nutrit 
de veacuri de către toți cei de-o limbă șl 
de-o seamă, dorință fierbinte a tuturor fiilor 
gliei noastre strămoșești, unirea celor două 
principate s-a înscris ca un eveniment me
morabil, ca o izbîndă strălucită în lupta 
pentru o cauză ale cărei rădăcini coborau 
în străfunduri de istorie, ca o aspirație 
nestinsă a românilor de a se vedea uniți în 
același corp statal, liberi și stăpîni în țara 
lor. „Din cele mal vechi timpuri — sublinia 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — idea
lurile unirii, libertății și independenței au 
însuflețit permanent poporul român, consti
tuind făclia care a luminat, generație după 
generație, drumul spre dreptate, spre progres, 
spre o viață mai bună, liberă și demnă**.

Istoricul act de la 24 Ianuarie 1859 a fost 
rodul voinței și luptei maselor largi popu
lare, tuturor păturilor și claselor societății, 
„actul energic al întregii națiuni române**.

cum 11 definea în epocă Mihail Kogălniceanu. 
Alături de țărănime, secole de-a rindul prin
cipala forță revoluționară a poporului nos
tru în lupta pentru libertate națională și 
socială, baza de masă a Înfăptuirii unirii a 
constituit-o muncitorimea, clasă ce se afla In 
plin proces de maturizare și afirmare. Iden
titatea de idealuri ale celor două forțe so
ciale, comunitatea dezideratelor lor, lupta lor 
hotărită pentru împlinirea visului de veacuri 
al poporului și-au dovedit pe deplin trăini
cia în acel moment cu adevărat istoric, in
fringed pe de o parte forțele antiunloniste 
din interior, iar pe de altă parte opoziția 
marilor puteri europene de atunci tn reali
zarea unirii conform vrerii poporului. Rămîn 
Înscrise la loc de cinste, pilduitoare și pe
remptorii, tn istoria actului unirii manifes
tațiile populare, acțiunea lor energică pen
tru înfăptuirea lui, ca și entuziasmul care 
a cuprins întreaga suflare românească la

(Continuare în pag. 2-3)

In întreaga fora ACȚIUNI SPORTIVE DEDICATE ZILEI UNIRII
In aceste zile, pretutindeni ta 

țară, au avut IOC diferite mani
festări sportive dedicate Zilei U- 
niril. Iată, pe scurt, cîteva din 
ele :

BUCUREȘTI. La „Automatica" 
din Capitală, asociația sportivă a 
întreprinderii, ta colaborare cu 
Comitetul sindicatului, a organi
zat. o competiție — la tenis de 
masă si sail — la cane au luat 
parte peste 150 de concurențl. La 
tenis de masă (turneu pe gru
pe), pe primele locuri s-au cla
sat: 1. Alina Dordea — lăcătuș, 
2. Teodora Virîan — tehnician. 3. 
Marcela Gane — econ-otalstă : 1.
A. Marin — sudor, 2. I. Sandu — 
electrician. 3. I. Marin — lăcă
tuș. La șah (sistem eliminatoriu), 
primii au fost: 1. C. Cernat, 2. V. 
Barbu — ambii controlori de ca
litate, 3. D. Danciu — sublnglner 
(Nicolae TOKACEK, coresp.).

ria peste 28 ani. (Carol GRUIA, 
coresp.),

IAȘI. Duminică, intr-un reușit 
concurs de patinaj au fost pre- 
zenfj circa 300 participant!. In
tre cîștigători: de la 10 la 1» 
ani — A. Buroi (grădinița 25). 
Raluca Popescu (Școala 11), Irl- 
nel Aioanei (Lie. „D. Cantemir**), 
B. Filioreanu (Lie. „Gh. Raco- 
viță“). (Al. NOUR, coresp.).

SLOBOZIA. Trei reușite acțiuni 
și ta județul Ialomița. La Slobo
zia, o întrecere Ia tenis de ma
să, avînd drept cîștigători pe 
D, Ștefan și Al. Enciu din loca
litate și pe D. Dobre din Călă
rași; la Amara, o întrecere de 
cros cu 500 de participanți. în
tre premiați, Tatlăna Stancu șl 
M. Stroe (copii II), Ilinca Neagu 
și G. Comsa (copii- I). Luminița 
Pletea șl D. Țintă, (juniori III), 
iar la Urzicenl concursuri de șah

șl tenis de masă dominate — 
între alții — de L. Dincă — Uc. 
2, M. Rășcanu — corn. Alexeni 
și M. Deleanu — Școala 2 (Mo
nica STANESCU. coresp.).

RM. VÎLCEA : Din inițiativa si 
în organizarea C.S.ș. Km. vtlcea 
a avui, loc o frumoasă și mult 
aplaudată competiție de minifot- 
bal. Desfășurată In sală. în pre
zența unui numeros public, com
petiția a reunit echipe de pitici, 
pe două categorii de vtrstă. si — 
într-o altă întrecere — formații 
de Seniori si Juniori mari Con
dițiile de organizare excelente as 
contribuit din Dlin la reușita ă- 
cestei competiții, care a avut 
meritul de a fi atras, nentru cri
ma oară, echipe de pitici intr-o 
întrecere oficială. Cazul forma-

BRAȘOV. Printre numeroasele 
acțiuni sportive Inițiate, lată și 
una aparținînd Comisiei sport- 
turlsrh a Consiliului sindical Ju
dețean la trei discipline la care 
au luat parte peste 200 de oa
meni al muncii din Brașov și 
fmoreiurimi. Cîștigători: popice 
(00 bile mixte) — Cornelia TaniaȘ 
^Hidromecanica) și Al. Murzea 
(Tractorul); șah — Gh. Marlaș 
(Carpatex); s.chi. la Poiana Bra
sov: fond, 3 km — I. Stoian 
(Steagul Roșu); probe alpine — 
Roxaha Nedelcu (Steagul Roșu). 
I. Pestrea (Steagul Roșu) la ca
tegoria 18—25 de ani șl V. Stan- 
ciu (Precizia Să cele), la catego-

(Continuare tn nao .2—31

„Cupa A.S.A.“ la probe alpine

SCHIORII CLUBULUI ORGANIZATOR AU OCUPAT
LOCURIPRIMELE

IN VEDEREA NOULUI SEZON COMPETIȚIONAL,
PUGILIȘTII SE PREGĂTESC

Stațiunea Slânic-Moldova ara 
și iarna farmecul ei. chiar în 
lipsa zăpezii. Cu sau fără man
tia de nea, „Perla Moldovei" 
atrage și in acest sezon nu
meroși oaspeți, fie pentru tra
tament în diferite afecțiuni, 
fie doar pentru odihnă. îm
preună cu ei, destul de multi 
sportivi, care au venit aici - 
asa cum o fac In flecare an 
— pentru condițiile foarte bune 
de pregătire și refacere ofe
rite de această stațiune.

Respectînd tradiția, boxerii 
din loturile reprezentative (de 
seniori și juniori) se află din 
nou in această perioadă lă Siă- 
nie Moldova. Tnaugurînd noul 
ciclu de pregătire olimpică, el 
s-au reunit mai tntîi la Bucu

rești, fiind supuși unor temei
nice controale medicale, tra- 
tîndu-și diferite afecțiuni. La 
efirșitul primei decade din ia
nuarie, au venit la Slânic Mol
dova. pentru ă-și „încărca ba
teriile", așa cum sugestiv pre
cizează antrenorul coordonator 
al lotului de seniori. Relu Au
ras. tn fapt, este vorba des
pre pregătirea fizică generală 
— de bază în orice activitate 
sportivă, mai ales înaintea u- 
nui nou sezon competițional 
—. realizată în cadrul antre
namentelor în aer liber, prin 
alergări pe traseele cele mai 
diverse ca relief, pe care le 
oferă stațiunea. Bineînțeles, 
programul zilnic fiu șe reduce 
la partea acumulărilor fizice'.

CU SÎRG
după-amiezile fiind afectate 
pregătirii tehnice, specifice, la 
sală.

Sub conducerea amintitului 
Relu Auraș, care este ajutat 
de antrenorii Emil Popa si 
Vasile Bala, la actualul stagiu 
de pregătiri participă 22 de 
pugiliști. Figuri cunoscute, dar 
și altele noi. După ultima 
ediția a Jocurilor Olimpice, 
lotul reprezentativ a fost — 
ctim era și firesc — rema
niat. renunțlndu-se la cei cu 
performanțe tn regres, plafo
nați. în locul lor au fost pro
movați tineri de perspectivă.

Constantin FIRANESCU

(Continuare In pag. a ♦-«)

Să fi încetat „terenul pro- 
priu“ să mai constituie un a- 
vantaj asigurător în fotbal, și 
să fi devenit un atu in alte 
sporturi, schiul bunăoară ? Re
zultatele „Cupei A.S.A." la 
schi alpin, desfășurată timp 
de trei zile pe pîrtia Clăbucet. 
din Predeal, ar putea conduce 
și către o asemenea impresie : 
în cele trei concursuri consecu
tive (două slalomuri uriașe în 
primele două zile, un „spe
cial** în cea de-a treia) repre
zentanții clubului organiza
tor s-au Impus net, octipînd 
nu doar marea parte a locuri
lor de pe podium dar avi nd și 
alți numeroși sportivi clasați 
intre primii 10. Ceea ce. evi
dent, face ca ideea cu ..tere
nul propriu" să rămînă o glu
mă. adevărul fiind âcela că 
reprezentanții A.S.A Brașov au 
muncit cu folos în perioada 
pregătitoare â sezonului și, 
îndeosebi, au știut să profite 
de zăpada căzută mai timpuriu 
ca alte dăți în acest ah.

Slalomul uriaș de vineri 
dăduse următoarea ordine pe 
podium : Peter Krisztaîy, E- 
milian Focșencanu, loan 
Frățilă — toți de lâ A.S.A. -

dar, desigur, rămîn ea de vă
zut 
ldr 
re. 
sat 
mo 
bază al schiului nostru, 
se“ abia oe locul 9... în 
de-a doua zi a întrecerilor pe 
aceeași pirtie excelent amena
jată și întreținută in perma
nență, disputele au fost mai 
spectaculoase, mai tehnice 
parcă, demonstrind că fiecare 
zi-competiție atrage duoă sine 
noi acumulări. Cu o tehnică 
superioară cu o alunecare fru
moasă. Emllian Focseneanu 
s-a impus destul de convingă
tor (peste o secundă avans 
față de al doilea elassiS ne un 
traseu măsurînd 1203 de me
tri, cu o diferență de n’vet de 
360 metri și cite 13 de borti în 
fiecare manșă. El 
valoric, spuneam, 
de colegul său de 
Frățilă. pe poziția 
părînd de această 
prezentant al C.S.U.

dacă supremația gazde- 
fusese sau nu o întimpla- 
Ca și faptul că primul cla- 
dințre schiorii de la Dina- 
Brașov, celălalt club de 

sosi
rea

s-a d“,!>'at 
fiind urmat 
echină Ioan 
a treia a- 
dată un re- 

Brașov.
Sorin SaTMARi

(Continuare tn vag 2-3)



A

ACT ISTORIC, OPERA ÎNTREGII NAȚIUNI I LUPTĂ APRIGĂ PENTRU CALIFICAREA IN TURNEUL 
FINAL

CUI

(Urmare din pag, 1)

împlinirea marelui ideal. într-adevăr, „uni
rea națiunea a făcut-o“.

Evoeînd astăzi, la a 130-a aniversare, isto
ricul episod din îndelungata luptă a poporu
lui nostru pentru întregirea neamului, în 
cercăm un ales simțăniînt de mîndrie pa
triotică, unirea Moldovei cu Muntenia con
stituind un pas decisiv spre epoca modernă 
a țării, spre realizarea altui mare Ideal, in
dependența națională, și spre înfăptuirea 
Marii Unirii de la 1 Decembrie 1918, toate 

I aceste epocale izbinzi fiind opera întregu
lui popor. O operă desăvîrșită însă după 
triumful revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperialistă de 
la 23 August 1944 cînd poporul nostru, 
strîns unit in jurul partidului comunist, a 
pornit hotărît pe drumul edificării .noii so
cietăți — a dreptății și libertății depline, a 
independenței și suveranității naționale, a 
demnității — societatea socialistă.

Sărbătorind ziua Unirii, acest moment cru- 
cial din devenirea țării, încercăm deopotrivă 

\ mîndria marilor înfăptuiri din Istoria nouă

a patriei din această epocă pe care cu jus
tificată mîndrie o numim de aur, cea mai 
fertilă din întreaga istorie a patriei, 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", deschisă de Con
gresul al IX-lea al partidului. Un timp scurt 
la scara istoriei, dar în care poporul ro
mân — liber și stăpîn pe destinul său, tn- 
tr-o puternică unitate de voință și acțiune, 
călăuzit de partid, de strălucitul său condu
cător, tovarășul Nicolae Ceaușescu — ridică 
țara și se ridică pe sine ca națiune so
cialistă, pe înaltele culmi ale progresului șl 
civilizației, ale propășirii și bunăstării, ale 
libertății și demnității, ale independenței șl 
suveranității naționale.

Aniversarea Unirii din ianuarie 1859 prile
juiește și sportivilor patriei un ales omagiu 
adus faptelor memorabile ale înaintașilor 
și, totodată, angajamentul lor ferm de a 
contribui, alături de întregul popor, la în
făptuirea neabătută a marilor obiective sta
bilite de Congresul al XIII-lea și Conferința 
Națională ale partidului, de a contribui cu 
toate forțele la propășirea continuă a patriei 
socialiste, de a onora tricolorul românesc 
prin noi și valoroase performanțe în marile 
competiții internaționale.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

„CUPA UNIRII" LA BOX,
Pe parcursul a patru reuni

uni, clubul Dinamo a organi
zat, în sala din Șo9. Ștefan cel 
Mare. tradiționala competi
ție de box dotată eu „Cupa 
Unirii". întrecerea, care a 
deschis sezonul pugilistic în 
Capitală, s-a bucurat de un 
interes deosebit din partea 
spectatorilor, aceștia fiind nu
meroși la fiecare reuniune. La 
această ediție, alături de pugi- 
liști 6eniorf și juniori din Ca
pitală, au participat șl sportivi

0 COMPETIȚIE REUȘITĂ 
de la Metalul * Tîrgoviște, 
Steaua Mecanică Huși și 
C.S.M. Buzău. Cîțiva remar
cați : Gh. Andrei și B. Bartok 
(Dinamo — antrenor P. Ma- 
teescu), Gh. Tudor (Tîrgoviș
te — antrenor I. Titianu), N. 
Dima și M. Ceocioiu (Rapid — 
antrenor Gh. Tomescu). Fără 
reproș, deciziile juriului.

Iată cîștigătorii competi
ției, în ordinea categoriilor : ■ 
juniori : Gh. Andrei (Dina

mo), Fl. Tudor (Mașini unel
te), Fi. Ispas (Rapid), B. Bar
tok (Dinamo), M. Popa (Huși), 
Gh. Tudor (Tirgoviște), N. 
Dima (Rapid), FI. Marin (Ra
pid), T. Dragomir (Mașini u- 
nelte), S. Papuc (Buzău), C. 
Dobriță (Tîrgoviște) ; seni
ori : M. Ceocioiu (Rapid), Gh. 
Enache (Tîrgoviște), AI. A- 
postoi (Mașini unelte), Gh. 
Die (Buzău), C. Zoicăreanu 
(Mecanică fină), V. Dincă 
(Mașini unelte), I. Mîndrică 
(Tîrgoviște) • și I. Ripan 
(Huși).
Daniel DIACONESCU, coresp.
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ACȚIUNI SPORTIVE DEDICATE ZILEI UNIRII I
J; (Urmare din oaa 1)

ției de mici fotbaliști din comu
na Laloșu, debutantă într-o în
trecere de minifotbal; ea a fost 
generos aplaudată de spectatori.

La copii, grupa mică, „Cupa 
Unirii" a revenit echipei C.S.ș. 
Km. Vîlcea, iar la grupa mare 
pe primul Ioc s-a clasat Chimia 
Km. Vilcea. La categoria seniorl- 
juniori mari, competiția a fost 
cîștigată de divizionara B, Chi
mia Km. Vîlcea urmată de Fo
restierul Băbeni, C.S.Ș. Km. Vîl
cea, Petrolul Stoina și Minerul 
Berlești. Organizatorii au oferit 
cupe și diplome învingătorilor și 
golgeterului competiției, Albu 
(Forestierul Băbeni). celui mai 
tehnic fotbalist al întrecerii, Hi- 
dișan (Chimia Rm. Vîlcea) șl ce
lei mai sportive formații — Pe
trolul Stoina. (Ef. I.).

BACAU. în municipiu s-a des
fășurat o atrăgătoare competiție 
de handbal feminin, organizată 
de Clubul sportiv școlar din lo
calitate. Au participat x>pt echi
pe din județele Bacău ,și Neamț. 
Trofeul a revenit formației Pro
letarul Bacău, care a dispus în 
finală, cu 20—19, de echipa C.S.Ș. 
din localitate (E. TEIRAU, coresp.).

SOVATA. Duminică a avut loc 
o competiție de schi alpin iniți
ată de C.O.E.F.S., A.S. Voința și 
Comisia orășenească de speciali
tate din localitate. Au evoluat, 
în fața unui public numeros, 
peste 100 de sportivi, printre cei 
mai buni numărîndu-se L. Augi 
(Voința) și Ana Bacskai (IB Ci 
la cat. 6—8 ani; Estera Bacskai 
(IBC) la cat. 9—10 ani; Loreda- 
na Roznai (Voința Tg. Mureș), 
I. Barta și jsabela Kakus (Voin
ța Sovata) ia cat. 11—12 ani (A. 
FEKETE, coresp.).

FOCȘANI. Firesc, în orașul U- 
nirii s-aii organizat în k această 
perioadă foarte multe competiții 
dedicate zilei de 24 ianuarie. A- 
mintind doar de cîteva din ele, 
ne vom referi la cele de la dis
ciplinele: atletism — întreceri 
pentru circa 200 de copii (I și 
II); handbal — în organizarea 
C.S.ș. Focșani, un turneu la 
care au fost invitate și echipe 
(de juniori I și II) din județele 
Covasna, Suceava și Bacău; judo 
— turneu rezervat sportivilor 
din Focșani și Buzău; lupte — 
turneu cu luptători din Rm. Să
rat. Buzău și. firesc. Focsani ; 
tenis de cîmp — întreceri rezer
vate elevilor din licee; șah — 
competiție la clubul Venus pen
tru sportivi legitimați; popice — 
întreceri' disputate între tineri 
oameni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile orașului, la 
Arena Confecția.

I

Premieră In șahul bucure.ștean:

600 DE PARTICIP ANTI, ÎNTR-UH SINGIJII CONCURS!
Premieră în „șahul pentru 

toți" din Municipiul Bucu
rești. Ne-a oferit-o, duminică 
dimineața, comisia de resort 
a C.M.E.F.S. Din inițiativa a- 
cesteia (și eu sprijinul federa
ției de specialitate). în trei 
săli cunoscute ca fief-uri ale 
sportului minții, cele apar- 
ținînd Clubului Sportiv I.T.B., 
Clubului sportiv școlar nr. 1 
și Clubului Central de Șah, a- 
proape 600 de amatori de toa
te viratele au ținut să-și dea 
adeziunea la o acțiune de 
proporții, cu totul inedită, pe 
deplin. reușită. Modalitate con
cretă ? Prin participarea la 
un simultan susținut de cîți
va dintre jucătorii consacrați. 
Intre ei, campionul țării pe 
1988, Marin Mihai, maestru 
internațional, care n-a uitat 
anii în care, tot printr-o ac
țiune sportivă de masă, a pă
truns în lumea minunată a 
șahului. Emoția și, firește, 
bucuria de a se afla față in 
față_ cu primul dintre șahiștii 
români fruntași în anul recent 
încheiat, le-au trăit în spe
cial copiii și elevii, cei care 
prin talent, muncă și cute
zanță nădăjduiesc să ajungă la 
rindu-le cineva în șah. 
Așa cum promit, lată, chiar 
de la această primă acțiune 
publică și Denisa Jica, elevă a 
Școlii_ nr. 113, și Bogdan To- 
moșoiu, și Erwin Sefchi, am
bii reprezentînd Liceul indus
trial nr. 27, și Mihai Dăscăli
ței, de la Lioeul industrial „U- 
nirea". Să faci remiză în com
pania unor reputați jucă
tori ! Iată o performanță care 
merită subliniată, un succes 
ce nu stă la îndemina oricui !

Președintele comisiei de 
șah a Capitalei, Jenică Gongu,

prudent, ca de obicei, cînd 
este pus în situația de a ini
ția acțiuni cu caracter de 
masă, a rămas impresionat de 
felul cum au răspuns la a- 
ceastă inițiativă multe colec
tive de elevi, cel al Școlii nr. 
86, în primul rînd, care a în
scris în întrecere un număr de 
25 de elevi și eleve (unul din
tre ei, Leonard Teacă s-a și 
impus atenției, între partici- 
panții la categoria 11—12 
ani !), precum și cele care au 
relevat posibile valori în de
venire, Flavius Munteanu 
(Școala nr. 101) și Daniel Tu
dor (Școala, nr. 143) —. la ca
tegoria sub 10 ani și Florin 
Pantelimon (Școala nr. 45) — 
la categoria 11—12 ani. De 
fapt, categoriile de vîrstă 
care interesează în mod deose
bit. Pentru că și șahul —

aidoma altor ramuri de sport 
(gimnastică, înot, patinaj, 
judo) — poate să-și descopere 
mari valori, cu condiția ca cei 
ce îl practică să înceapă as
censiunea în performanță de 
la o vîrstă cit mai fragedă. 
Corina Peptan, prima cam
pioană a lumii, laureată, a- 
nul trecut, la Timișoara, la 
cea mai mică vîrstă (pînă la 
10 ani) a debutat în șah, aco
lo, în comuna Bumbești-Jiu 
din județul Gorj. în cadrul în
treprinderii mecanice Sadu, 
pe cînd încă nu împlinise 6 
ani... '

Maestrul ' F.I.D.E., Daniel
Savin, antrenor al Iotului de 
copii și juniori, prezent și el 
între jucătorii care au susți
nut simultanele, se poate de
clara mulțumit de entuzias
mul și receptivitatea celor 
mici față de șah. Și nu ne în
doim că, valorificînd aseme
nea inițiative, va pleda pentru 
altele, în continuare, nu nu
mai în Capitală, ci și în țară.

Tiberiu STAMA

Micii pasionați ai șahului din Capitală, în plină întrecere. Ad
versar, maestrul F.I.D E., Daniel Savin... Foto : Gabriel MIRON

Rezultatele înregistrate în eta
pa a Xin-a a Diviziei A de bas
chet masculin au readus în prim- 
plan disputa pentru calificarea 
în turneul final pentru locurile 
1—6 ale competiției. Dacă Dina
mo București Steaua Si I.C.E.D. 
C.S.Ș 4 București au — teoretic 
— asigurată calificarea în turneul 
respectiv, pentru celelalte trei 
locuri luota se anunță aprigă, a- 
lături de Metalotehnica Tg. Mu
reș Balanța c.S.U. Sibiu și Di
namo I.M.P.S. Oradea mai can- 
didînd. cu șanse apreciabile. Fa
rul C.S.ș. 1 Constanța și Etectro- 
banat Timișoara. Cît privește 
disputa pentru evitarea retrogra
dării, după toate probabilitățile 
ea va fi hotărîtă doar după des
fășurarea turneului final. pînă 
atunci Rapid C.S.Ș. 5 București. 
Universitatea Metalul Roșu Cluj- 
Na-poca și Ramira Baia Mare 
fiind cele mai amenințate.

1-6
Referitor la întîlnirite etapei a 

Xni-a menționăm că majorita
tea au oferit întreceri echilibra
te. atractive, dar nivelul lor teh
nic nu s-a ridicat la nivelul pre
tins de Divizia A. nrincipala la
cună manifestîndu-se prin manie
ra lejeră în care au fost practi
cate apărările.

Clasamentul
1. DINAMO 

Steaua 
I.C.E.D. 
Met. Tg. 
Balanța 
Dinamo 
Farul C-ța

la zi :

Calen 
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măt07r" 
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(Satu 
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niori ( 
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senio-ri 
„Cupa 
juniori 
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lăți, 14 
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1
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6
6
6
8

13
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13
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13
13
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4 !
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MÎINE, ETAPA A XIV-A, INTERMEDIARĂ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Elba Tmș.
9. Rapid Buc.

10. „U« Cj. N. __
11. Ramira B. M.13
12. Ac. Mil. BUC.13

M. 
Sb. 
Or.

25
23
20
20
20
18
18
17
17
16
15

Campionatul Național continuă 
prin partidele etapei a XlV-a. 
Intermediară, programate să aibă 
loc mîin-e. Cel mai interesant 
meci se va disputa la Constanta, 
unde echina locală Farul va în- 
tîlni pe Dinamo Oradea. într-o 
întîlndre în care se vor confrunta 
o serie de jucători valoroși, prin
tre care : V. Băiceanu, R. Tecău, 
N. Mănăilă, Gh. Mihăiiescu, C. 
Moldoveanu (Farul). D. Cristea, 
Gh. Pascu, G. Șarlă. D. Antochi, 
Z. Gellert (Dinamo). în Capitală 
se vor disputa patru meciuri. în 
toate fiind favorite formațiile gaz
dă

Programui etapei : Steaua-Ba- 
lanta C.S.U. Sibiu (în tur : 
111—89 ; jocul se va disputa în 
sala Floreasca. la ora 13). Dina
mo București — Universitatea 
Metalul Roșu Cluj-Napoca 
(93—78 ; sala Rapid, ora 15), Ra
pid C.S.Ș. 5 București — Ramira 
Baia Mare (83—101 ; sala Rapid, 
ora 16 30) I.C.E.D. C.S.ș. 4 Bucu
rești — Academia Militară Meca
nică Fină București (99—77 ; sala 
Construcția, ora 18), Farul C.S.ș. 
1 Constanta — Dinamo I.M.P.S. 
Oradea (70—116), Metalotehnica 
Tg. Mureș — Elba Timișoara 
(71—83).

„TROFEUL SPORTUL" PENTRU EFICACITATE
înscriind 38 de puncte, dar și 

beneficiind de faptul că Vlrgil 
Băiceanu nu a jucat în etapa a 
Xlil-a. apreciatul international 
Dan Niculescu a trecut în frun
tea clasamentului ..Trofeului Spor
tul" pentru eficacitate, pentru a 
cărui cîștigare se anunță o dis
pută aprigă între cei doi sportivi. 
Demn de semnalat este faptul 
că îin clasamentul primilor 12 coș- 
Beteri a! tării se află si cîtlva 
jucători care au depășit de cu- 
rînd vîrstă junioratului : Cr. Bo
ta. Al. Takaes. R. Robert, CI.
Munteanu.

Clasamentul ia zi : 1. D. Nfcu- 
lescu (Dinamo Buc.) 405 d. 2. V. 
Băiceanu (Farul) 394 p. 3. 
Chirilă (Metalotehnica) 351 p.

Popovici (Rapid) 322 p.
316 p. 6. Robert 
7. CI. Munteanu

A.
Cr. Bota (Elba) 
----------- 310 p.(I.C.E.D) — - _____________
(Balanța) 295 p. 8. Fi. Ermurache 
(Steaua)
(I.C.E.D.)

293 p.
279 p. 10. Al. Takacs 

(Metalotehnica) 270 o. 11. D. An- 
tochi (Dinamo Oradea) 258 p. 12. 
C. Searlat (Academia Militară) 
245 p.

Rubrică redactată de
Dumitru STANCULESCU

| SPECTACULOASE FAZE DE MlHi-RtfGBY Șl FOTBAL
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Pei 
din 
tre 
Paln 
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ora 
gitim 
culc; 
elibe

9. V. Pogonarn

...într-o frumoasa sală brațoveană
...Spre sfîrșitul toamnei tre

cute, la un meci important 
din sena, a Il-a a eșalonului 
secund, un meci derby, tribu
nele Stadionului Tractorul de
veniseră neîncapătoare. De la 
„a doua", unde se afla gale
ria formației gazdă, n-au în
cetat încurajările nici un mo
ment, chiar 
oaspete, fosta 
Jiul, înscrisese 
al meciului, 
rajări de la înfrângere ne-au 
convins, deși 
nevoie, că j 
marea uzină 
tru fotbal, 
la fel 
dinții, 
sport, 
lelalte 
volei, 
ceasta 
pe la sabie,

dacă echipa 
divizionară A, 
singurul gol 

Acele incu-

Cristinel 
— Pe 

Pinke ț. 
șaselea 
Friihn < 

Slalom 
ferență 
54 .• . « prlrn-pla 
intr-adm 
și mai 
altfel, e 
primul ț 
trei zile 
șat cu < 
Cristinel 
de tre 
loan Pil 
treilea, 
la Din 
clasat m 
preoeden 
dintre e 
prezenta 
în ■ s 
pa d 
ul să fi. 
mai ind 
codașe ?.

Sezonu 
acum ab 
ne îndoi 
a „alpini 
Brașov t 
dent. E 
ca (eveni 
gătire să 
nele“ ur 
concureni 
concepția 
datorat 
tr-un cu 
șov să 
ziția fru 
nut-o an

torilor cu atribuții —, a unui 
grup de oameni mai mult de- 
cît entuziaști, oameni care se 
străduie să rezolve și proble
mele de producție, dar și pe 
cele care vizează timpul liber 
al muncitorilor. Iar sala e un 
exemplu de eficiență, pentru 
că s-a reușit o reamenajare 
rapidă, cu investiții extrem de 
reduse.
refăcut tribunele și vestiarele 
(10 grupuri), au apărut două 
saune, s-a schimbat podeaua, 
foarte util a devenit sectorul 
pentru circuitele de forță. Man
tinela specială îi dă... dreptul 
să devină foarte utilă pentru 
minifotbal, dar aici se vor 
pregăti toate echipele clubului, 
toți sportivii de la Tractorul, 
de la cei mai miei (i-am vă
zut acolo pe rugbyști) 
purtătorii tricourilor 
albastru în competițiile 
vergură ale sportului 
In fond scopul principal al e- 
forturilor făcute prin transfor
marea vechii săli într-una din
tre cele mal funcționale, pen
tru care cei de la Tractorul 
merită toate felicitările.

A fost înălțată, s-au

i nu mal era 
pasiunea de la 

brașoveană pen- 
pentru sport, e 

de intensă ca dragostea 
Și cînd spunem pentru 
refeiirea vizează și ce- 
d.sc.pline ale clubului, 

handbal și scrimă — a- 
din urmă cu trei echi- 

, _ una la spadă și
una la floretă fete — toate la 
nivel, de mare performanță, a- 
dică în prima categorie a țării.

Am revenit, la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, in Complexul 
Sportiv Tractorul la invitația 
președintelui clubului, Petre 
Dumitrescu, pentru a ne con
vinge de încă o inițiativă a 
celor de la întreprinderea care 
își trimite acum produsele sale 
în peste 80 de țări de pe toate 

La in
trare, pe fațada vechii săli de 
sport, un foarte vizibil „Bi,ne 
ați venit la sala noastră de 
fotbal". Ne-a surprins... primi
rea, dar ne-a făcut și foarte 
curioși, deoarece era pentru 
prima dată cînd aveam să in
trăm într-o sală numai pen
tru fotbal. înăuntru însă, ia
răși surpriză, sutele de tineri 
diii tribune, aplaudau generos 
„șarjele" — hai să le 
pe... trei-sferturi — unor 
echipe de rugby. Erau 
aprigi micuții și foarte 
baloanele culcate dincolo 
nia... porții de handbal. Au ur
mat „seturile" de minifotbal, 
într-o dîrză dispută Tracto
rul — F C. Olt. Gazdele au 
cîștigat de două ori la tie
break (la 7 m), iar divizionarii 
A o dată, la scor, 5—1, cel mai 
eficace fiind mijlocașul Efti- 
mie. Dar nu a contat cine a 
cîștigat, cine a pierdut, im
portant a fost că acolo în mo
derna sală a complexului Trac
torul s-a derulat o după-amia- 
ză plină din care a cîștigal 
sportul. De ce am subliniat 
modernă ? Pentru simplul fapt 
că vechea sală a fost complet 
reamenajată prin grija și con
tribuția conducerii întreprin
derii — (director general : O. 
Câpitanu, fost sportiv de per
formanță). — cu sprijinul făc-

Iîn peste 80 de țări dc 
cqntinentele planetei.
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laurențiu DUMITRESCU

atribuie cîstiguri în : autoturisme ..Dacia 
lor 50.000 lei 20.000 lei. 10 000 lei. 5.000 lei

A.S Loto Pronosport acordă cîștiguri si 
special.

LOZUL



Pregătirile divizionarelor A

etițional la 
inul în curs 
onatele Re- 
vor desfă- 
„Daciadei", 

aniori, între 
Odorhei, 

între 27— 
iare. 
ompetițional 
nenea, ur- 

„Cupa 
seniori 

, „Cupa 
seniori 

aprilie),

I F.C. FARUL SI NOUL SAU ANTRENOR

„CUPA SPERANȚELOR" ȘI-A DESEMNAT ClȘTICĂTOARELE
Săptămîna trecută, timp de patru zile ia Buhuși (grupa mare) 

și Lugoj (grupa mică) s-au desfășurat turneele finale ale „Cupei 
Speranțelor", o competiție tradițională de mlnifotbal aflată la a 
Vl-a ediție. Vă prezentăm amănunte de la respectivele Întreceri, la 
care au participat cîte 12 echipe pe două categorii de virstă : la 
grupa mare jucători născut! dună 1 august 1975 iar la grupa mică 
jucători născuțl după i august 1976.

C.S.ț. SLATINA, LA GRUPA MARE
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Tlnamo Bra- 
ibnîc la po- 
care a deți-

waww

zizoare oo-

e din fond

eu Poiilenmca —8 o. 3. Politeh. 
nica Iași : 2—9 cu C.S.S. Constan
ta 2—1 cu Eleetromureș. 3—2 
cu Gloria —6 p 4. C.S.S. Cons
tanta : 5—3 cu Eleetromureș.
3— 1 cu Gloria — 4 d. 5. Electro
ni ureș Tg. Mureș 4—0 cu Gloria 
2 o 8. Gloria C.F.R. Galați —0 
D. - '

In semillna.e. Universitatea Cra
iova — C.S.S. Ba. ău 4—0 (au

marcat Vancea_2. Birsan ș£ Bă- 
dani si 
Bistrița . _______
făcîndu-se după lovituri de 
7 m. —

Pentru un loc pe podium, 
ria Bistrița a învins la scor, 
pe C.S.S. Bacău (marcatori, 
georzan 2 Bartoș. Ivan, respec
tiv Ziați) reușind să demonstre
ze că permanenta ei tendință de 
a intra in elita partlclpanțllor 
vlzînd declarat finala", a fost 
argumentată.

Așadar, pentru locurile l-r-2. un 
meci cu rezonantă... geografică 
(ambele echipe oltenești). Uni
versitatea Craiova arunca în lup
tă o viteză de deplasare mal 

,■ mare o idee de 1oc mal înche
gată (apărare deliberată cu iz
bucniri violente pe contraatac) 
șl... greutatea numelui antrenoru
lui ei. nimeni altul decît lnter- 
nationalu Aurică Beldeanu. Atu- 
urile ui F.C.M. caracal, de
monstrate cu prisosință oină la 
ora finalei se numeau o tehnici
tate de exceotie sl două indivi
dualități care săreau in ochi Ni
ca si Stanciu ..copiii teribili" al 
acestui turneu. Intr-adevăr pro
tagoniștii nu se dezmint. Meciul 
este zlectrizant. cu atacuri în 
trombă de-o parte sl de alta 
cu șuturi spectaculoase și... ra
tările de rigoare. Omogenitatea 
cralovenllor. poate si conștiința 
propriei valori care le insuflă un 
plus de calm incepe să dea 
roade si golurile se adună în 
poarta Caracalului : mln. 5. Bă- 
dan din lovitură liberă de la 
9 m, mim 19 Vancea. cu o ..dia
gonală" care-1 prinde pe pictor 
greșit pe portarul advers min. 
17. din nou Vancea. din întoar
cere, cu un fundaș în spate, 
mln. 25 Trică. care reia fulge
rător. din apropiere. La 4—9. nor
mal Universitatea Isl îngăduie 
un „respiro" de care Caracalul 
profită di-n plin reducînd masiv 
din handicap : Frăsineanu. min. 
27. Nica. min. 29, Ciobanu. mln. 
39. Deci, rezultat final. Universitatea Craiova — F.C.M. caracal
4— 3 (3—0).

Clasament final : 1. UNIVER
SITATEA CRAIOVA (antrenor A> 
Beldeanu) 2. F.C.M. Caracal. 3. 
Gloria Bistrița. 4. C.S.S. Bacău. 
5. Pollt. anlca Iasl 6. Mureșul 
Deva 7. C.S.S. Constanța. 8. 
U.T.A. 9. Eleetromureș Tg. Mu
reș 19 * ............................
„Poli" 
C.F.R. Galati.

C.S.S. Caracal — Gloria
5—1 (2—2) departajarea 

' " la

2. Luțu 2 Nieulescu, respectiv 
Bara Paraschiv. C.S.S. 1 Bucu
rești - Corvinul 3—0 (1—0). Au 
inserts : Popiștasu 2. Doeiu.

Și apoi mult așteptatele finale.
„Finala mică" : Corvinul — 

C.S.S. Medgidia 2—1 (0—0). O 
primă reoriză echilibrată cu cîte 
două mari ocazii de gol. La re
luare hunedorenil înscriu de 
două ori Drin Pop (miri. 26) și 
Avasiloaie imin. 30). care în 
mln. 34 a avut și o bară. O bară 
șl în contul echloei din Medgi
dia autor Saban (mln 36) dar și 
un gol. marcat de Bara (mln. 38).

„Finala mare" : C.S.S. Slatina 
— C S.S- 1 București 7—4 (4—1). 
De deoarte. cea mal spectaculoa- 
să Dartidă a turneului. în care 
echipa din Slatina s-a dovedit 
ca de atîtea ori. vioara tntîi" 
fiind cea mai bună cea mai teh
nică participantă cu un ioc ela
borat în care mingea parcă mer
gea... oe ață. Primele minute au 
fost ale celor doi portari cu pa
rade 
serie 
rilor 
decît 
ze-șniu" ....
gescu (min 14 și 19). Preda 
15). In ultimul minut al 
zei bucurestenii înscriu si 
gol Drin Pădurarîu. Partea 
ua a întîlnirii a fost mult mal 
echilibrată ambele echipe mar- 
cînd cite 3 goluri : Tîrcomnlcu
(mln. 24) Nieulescu (min. 30) și 
Georgescu (mln. 32). respectiv 
Dociu (mln. 25, sl 
35 si 39).

Clasament final : 1. 
TINA (antrenor (I. 
2. C.S.S. 1 București. 
4. C.S.S. Medgidia. 5.

Sala Sporturilor din Buhuși 
s-a dovedit și de astă dată o 
gazdă ospitalieră asociația spor
tivă Textila din localitate asigu- 
rînd condiții dintre cele mai 
bune de desfășurare întilnirilor 
confirmind tradiția și experiența 
celor sase turnee finale organi
zate La fiecare reuniune sala a 
(ost aproape arhiplină iar micii 
fotbaliști nu s-au lăsat mai pre- 
ios. oferind hu o dată dispute a* 
tractive, spectaculoase

In prima fază. întrecerile s-au 
derulat în 
preliminarii, 
clasamentele 
fel :

SERIA A
9 p 17—7 cu C.S.Ș. 1 București. 
3—0 cu C.S.Ș. Aripi Pitești. 7—3 
cu Otelul Galați. 14—1 cu Efeetro- 
mureș Tg. Mureș. 8—0 cu U.T.A.) 
2. C S.S. 1 București 7 p (0—4 cu 
Aripi. 4—1 cu Oțelul. 5—2 cu 
Eleetromureș. 2—1 cu U.T.A). 3.
C.S.Ș. Aripi Pitești 6 p (1—2 cu 
Otelul. 7—2 cu Eleetromureș. 
2—1 cu U.T.A.), 4. Otelul Galați 
6 o (4—2 cu Eleetromureș 4—3 
cu U.T.A.). - — -
Mures 2 
U.T.A. 0

SERIA 
doara 8 
dia. 1—2 
verin. _ _
Timișoara. 2—i cu C.S.S. Piatra 
Neamț. 3—0 cu Mecanica Bistri
ța) 2. C.S.S. Medgidia 6 p (5—4 
cu A.S. Drobeta 2—1 cu A.S.A. 
Progresul 1—2 cu C.S.S. P.
Neamț. 6—1 cu Mecanica). 3. A.S. 
Drobeta Tr. Severin 6 p (6—2 
cu A.S.A. Progresul. 2—0 cu 
C.S.S. P. Neamț. 2—5 cu Mecani- 

A.S.A. Progresul Timi- 
(5—0 cu C.S.S. P. 
cu Mecanica). 5. 
Neamț 4 p (3—1

Glo- 
4—1. Sîn-• Covasna. Frumoasa loca- 

litate-stațiune, înconjurată de 
pădurile de brad, a fost, pentru 
două săptămîni, gazdă ospita
lieră a fotbaliștilor de la F. C 
Farul Constanța. Sîmbătă, cînd 
echipa se pregătea să plece 
spre casă, toată lumea — an
trenori, medic, jucători — se 
declara mulțumită de pregăti
rile făcute (intensitate, durată, 
conținut), chiar dacă uneori a 
fost acuzată duritatea a două 
și trei antrenamente zilnice 
• La hotelul Bradul, echipa a 
avut condiții excelente de ca
zare și masă și, mai ales, de 
recuperare și tratament 0 
L-am întrebat pe tinărul me
dic chirurg Sorin Muncaciu, 
care se află din octombrie la 
echipă, despre starea de să 
nătate a jucătorilor. „Starea 
generală medicală, ne-a spus 
el, foarte bună. Au răspuns 
bine și foarte bine la soliei* 
țări toți 
excepții 
datorate 
toate au 
acuza o 
însă și el c în afară de orice 
pericol", fapt confirmat de pre
zența sa în meciurile amicale 
pe care Farul le-a susținut, 
sîmbătă și duminică, la Valea 
Călugărească și Ploiești (1—1 
cu Chimistul și 0—2 cu Petro
lul), lipsa de randament — 
după un 7—1, la Covasna, cu 
Carpați — fiind explicată prin 
urmările efortului și coborîrea 
din stațiune, unde clima era 
mult mai rece decît căldura 
neobișnuită, cum a fost, mai 
ales duminică, la Ploiești • 
„Dar nu numai aceasta e ex
plicația, completa cu mult rea
lism noul antrenor al constăn- 
țenilor, Gheorghe Constantin. 
Avem mult de lucru pentru a 
ne prezenta în retur la ni

' velul cerințelor. M-a mulțumii 
faptul că toți jucătorii au răs
puns solicitărilor". 0 Mai tîr- 
ziu, Tătăran avea să ne com
pleteze ; „Cred că după veni
rea lui nea Gică se vor schim
ba multe în modul de expri
mare a echipei. Dacă vom în 
văța bine jocul, ne vom clasa 
cel puțin pe locul 12". 0 Ce 
face Bîrboră ? (ca să nu mal 
fie discuții în privința corec
titudinii numelui, l-am pu«
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lucrat multă vreme la 
echipă și o cunoaște 
bine, medicul Sorin 

Nicolae 
un elev al profesorului

jucătorii, cu unele 
(tendinite sau bursite) 
terenului tare. Dar 
fost vindecate. Dinu 

entorsă mai gravă

care a 
această 
atît de 
Muncaciu și masorul 
Daro,
Florentin Marinescu la școala 
de judo, pe care l-am văzut 
lucrînd cu pricepere în sala 
de sport cu Popovici sau Bîr 
bora. • Ivan, modest șl retras 
cum l-am știut, se declară 
nemulțumit de randamentul lui 
în sezonul de toamnă. „M-am 
acomodat foarte greu la Con
stanța. Poate că în retur voi 
fi ajutat 
stantin 
așteptat", 
un lot de 
36 de ani, 
la Tufan 
văncscu, care 
țină pasul cu „puștii". • Fane 
Petcu, i-am zis, la Steaua, pa 
sele tale cu efect îl căutau pe 
Lăcătuș. Dar la Farul ? „La 
Farul vreau să-l găsesc pe a- 
cest Tufan. Arc calități. In 
stingă terenului, insă, nu prea 
am găsit pe nimeni. Poate că 
antrenorul Constantin va găsi 
soluția". • In pregătiri, Farul 
a avut următorul lot de jucă
tori : Anton. Gîrjoabă, Dumi
tru, Popovici, Dorobanțu, Că- 
mui, Ivan, Bîrboră, Nedelcea- 
ru, lovăncscu, Zahiu, Popa. 
Băjenaru, Dinu, Mangri, Tu
fan, Petcu, Tătăran, Mustacă, 
Manca, Funda, iar noutățile 
se numesc Bănică, de la Me
talul Mangalia, atacant, și FI 
Ionescu, mijlocaș, de la Con- 
pref Constanța. Iată șl forma
ția care a început 
partida cu Petrolul : 
Dumitru, Tătăran, 
Căniui — Șt. Petcu, 
Nedelccaru, Tufan - __ _.
Popa. Apoi au fost rulați .și 
ceilalți jucători. Căutările an
trenorului Constantin continuă. 
„Știu că va fi greu, ne spunea 
el. Dar, din 1971, de cind sînt 
antrenor, numai la greu am 
fost. Am venit la Constanța cu 
convingerea că voi face o trea
bă bună, să răsplătesc încre
derea acestor oameni care au 
apelat la mine".

de antrenorul Con- 
să dau randamentul 
•
jucători între 20 și 
sau, dacă vreți, de 

la Șt. Pctcu și lo- 
s-au străduit să

F. C. Farul are

duminică 
Anton — 
Popovici.
Bîrboră, 

Zahiu.

Constantin ALEXE

cadrul a două serii 
la încheierea cărora 
s-au orezentat ast-

5. Eleetromureș Tg. 
(3—2 cu U.T.A.). 6.p

p. 
B
p
CU A.S.

3—2 cu A.S.A.

: 1. Corvinul Hune-
(2—0 cu C.S.S Medgi.

Drobeta Tr. Se- 
Progresul

ca). 4. 
șoara 4 
Neamț.
C.S.S. Piatra _____ , _ „ . . _
cu Mecanica). 8. Mecanica Bistri
ța 2 p

Au urmat partidele semifinale :C.S.S. Slatina — C.S.S. Medgidia
5—2 (1—2). Au marcat : Chiriță

spectaculoase Urmează o 
de oatru goluri ale Jucăto- 
stătineni unul mal frumos 
altul la capătul unor_..fa- 

: Chiriță (min. 9) Geor- 
<min. 
reprl- 
ei un 
a do-

respectiv 
Vlad (mln.
C.S.S. SLA- 
pirvulescu), 
3. Corvinul. 
C.S.S. Aripi 

Pitești 8. A.S. Drobeta Tr. Seve
rin 7 Otelul *
Progresul 
Piatra 
trita.
Mures

Galați. 8. A.S.A. 
__ Timisoara. 9. C.S.S.
Neamț. 10. Mecanica Bis-
11. Eleetromureș Tg.

12. UT.A.
Adrion VASILESCU

UNIVERSITATEA CRAIOVA, LA GRUPA MICĂ

lată că frumoasa sală „Viito
rul" din Lugoj a ieșit din tiparul 
obișnuit : dimtr-o gazdă tradițio
nală ...........' * ' *'
volei 
(atît 
dată. 
timD _
fotbalul pitic. angrenat la scară 
națională. Eforturile organizato
rilor șl Interesul public (sală ar
hiplină în reuniunea finală) au 
fost răsplătite de dăruirea totală 
a micilor fotbaliști, de nivelul 
spectacular ridicat al întrecerilor.

Meciurile s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate :

SERIA A : 1. Universitatea
Craiova : 3—0 cu C.S.S. Aripi Pi
tești.. 1—0 cu ..Poli" Timișoara.

a întîlnlrilor de handbal și 
pe scena diviziei secunde 

cit poate să ofere deocam- 
sportul municipal), iat-o. 
de 4 zile. însuflețită de

3—2 eu Mureșul Deva. 5—1 cu 
U.T.A. 1—2 eu Gloria Bistrița —8 
puncte 2. Glcria Bistrița : 3—0
cu ..Poli" 2—1 cu U.T.A.. 4—2
cu C.S.S. Aripi 1—2 cu Mureșul 
—8 p. 3. Mureșul Deva : 9—1 Cu 
U.T'A.. 3—0 cu C.S.S. Aripi. 2—3 
cu .Poli" —4 p 4. U.T.A. : 1—0 
cu ..Poli" 3—4 cu C.S.S. Aripi 
—4 p. 5. C.S.S. Aripi Pitești : 2—0 
cu .Poli" —4 p 6. Poli" Timi
șoara —2 P

SERIA B : I. F.C.M. Caracal : 
5—2 cu Eleetromures Tg. Mures. 
2—0 cu Gloria C.F.R. Galați. 
2—0 cu C.S.S. Constanta. 3—0 cu 
C.S.S. Bacău. 4—0 cu PoU‘ehnlca 
las! —10 o 2. C.S.S. Bacău : 1—o 
eu C.S.S. Constanta 3—1 cu Glo
ria 1—9 cu C.S.S. Constanța. 4—0

U.T.A.

C.S.S Aripi Pitești 11. 
Timișoara 12. Gloria

Ion CUPEN

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

I chiar pe el să ni-1 scrie în 
carnet) după operația de rtie- 
nisc ? „Nici vorbă de opera

I ție, ne-a spus-o doctorul șl 
ne-a confirmat-o Bîrboră. A 
fost o leziune de menise, dar 
nu atît de gravă. A acuzat o 

■ afecțiune a simfizei pubiene,
datorată efortului, dar totul a

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND

• CÎȘT1GUK1LE TRAGERII
PRONOEXPRES DIN 18 IANUA
RIE 1989. Cat. 1 :1 variantă I00u/o 
autoturism Dac’a 1300 (70.000 lei) 
și i variantă 25% a 17.500 lei ;

2 : 2.75 a 22.442 lei ; cât. 3 : 
4 : 67,25 a 
a 298 iei ; 

lei : cat. 
REPORT 

19.952 lei.

METALUL BOCȘA
Co-

cat.
14,75 a 4.184 țel : cat.
918 lei ; cat. 5 : 207,00 
eat. X : 185,75 a 332 
Z : 3.493.00 a 100 lei.
LA CATEGORIA 1 : _
Autoturismul .Dacia 1300“ (70.000 
lei) a revenit participantului 
SCURTU constantin din Bucu
rești.

e- 
sa- 
dln

Obiectiv : construirea unei 
chipe competitive, care să-l 
tlsfacă pe oamenii muncii 
Reșița. Pentru acest sezon 
clasarea pe un loc în prima 
te a clasamentului.

Premise : tinerețea lotului, 
rința de a depăși evoluția 
tur.

nescu, Cîrciumaru); noua condu
cere a clubului (președinte : 
Lucian Moldovan) și-a propus să 
sprijine permanent echipa.Antrenor principal : ștefan 

dreanu.
„Clasamentul adevărului":
Jucători plecați: Neagu și Roco 

(la C.S.M. Reșița), Emil Marian 
(Corvinul Hunedoara), Otiman 
(Politehnica Timișoara), Dună 
(F.C.M. Progresul Brăila).

Jucători venlți : Vînătoru (de 
la U.T. Arad), Postolache și Dra- 
gomir (Rapid București), 
runțl și Grozea (Progresul Gă- 
taia), Bălan, Vuc șl Pelean (Au- 
toforesta Bocșa), Panescu (C.S.M. 
Reșița), Ormenișan (Mureșul De
va), Caimac (C.S.Ș. Craiova).

Obiectiv : rămînerea în Divi
zia B.

Premise : este o echipă forma
tă din mulțl jucători cu expe
riență, iar tinerii doresc să se 
afirme; hotărîrea de a reface 
handicapul din toamnă.

par- • TRAGEREA MULTIPLA
LOTO de duminică. 29 ianuarie 
(prima de acest fel a anului), 
constituie .capul de afiș" al aces
tei săotămîni. Cu această ocazie, 
pârtieiba'ntil not reedita cei puțin 
o parte din martie succese obți
nute de curînd dnclusiv la tra
gerea din 1 ianuarie), cînd s-au 
atribuit zeci si zeci de autotu
risme Dacia 1300 orecum șl 
numeroase excursii Dește hotăra 
(reamintim că numai la TRA
GEREA REVELIONULUI S-au 
Înregistrat 79 de excursii In 
R.D. Germană) alături de sutele 
de mii de cîstlguri în numerar, 
de diverse valori fixe si variabi
le.

UNIREA ALBA IULIA do- 
dln. trecut cu bine. După tratamen 

tul intensiv, Bîrboră răspunde 
l“. • Intre 

___  __  _  antrenamente, 
Gîrjoabă, care de 10 luni e 
tatăl unui băiețaș (poate un 
viitor portar), a dat o ‘ "
pînă “ 
ținut 
dent 
Cum 
lui
„N-am _ ___ ____ .
valoare. Trebuie să mă pregă- 
iese serios și vom vedea". • 
Fostul jucător internațional 
Tufan este acum navigator pe 
un 
te
La

Itul intensiv, Birbori 
foarte bine la efort' 
două zile de ant
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fugă 
în Paring, unde și-a sus- 
examenul de schi ca stu* 
în anul III la I.E.F.S. 
te împaci ca rezervă a 
Anton ?, l-am întrebat.

ce să zic, Anton are

mare vas, cu care străba 
mările și oceanele lumii, 
echipă a rămas acum însă 
alt Tufan, Sorin, băiatulun 

fostului jucător. în noiembrie 
a împlinit 20 de ani și are toa
te calitățile să devină un bun 
jucător, „Să-l întrec pe tata", 
cum ne spunea el, zîmblnd. • 
în pregătirile de la Covasna, 
„comandamentul" constănțenl- 
lor a fost următorul : Gh. Con
stantin, antrenor principal, a- 
jutat de Petre Comăniță, cel

Ku-

Antrenor principal : Cornel
Țălnar.

„Clasamentul adevărului": —1.
Jucători plecați : Borșa și Pra

ia (la Metalul Aiud).
Jucători v—‘ —

Drăghici 
Nichimiș 
can).

Obiectiv 
în prima 
seriei a DI-aPremise : valoarea destul de 
ridicată a lotului, care cuprin
de cîțiva jucători experimentați, 
cum sînt Tălnar, Mărginean Popa — goigeterul echipei, 
goluri înscrise.

venlți : Brumaru șl 
(de la F.C. Bihor) șl 
(A.S. Paroșeni — Vul-

: Ocuparea unul loc 
treime a clasamentului

șl N. 
cu 8

A.S.A. PROGRESUL 
TIMIȘOARA

Ga-

C.F.R. TIMIȘOARA
Antrenor principal : Toma 

bîndă.
„Clasamentul adevărului" :
Jucători plecați : Bărbosu 

(„Poli" Timișoara), Dudaș
(A.S.A. Progresul Timișoara).

Jucători venițl : Oancea șl Ba
nii („Poli" Timișoara), Heter (E- 
nergia Timișoara), Laurențiu (E- 
lectrlca Titu), Iova (U.T. Arad), 
Bătrinu (C.S.Ș. Viitorul Timi
șoara).

Obiectiv: rămînerea echipei în 
Divizia B.

Premise : tinerețea lotului (me
dia de vîrstă: 21 ani); experien
ța unor jucători (Oancea, Stă-

INVITAȚIE LA PREDEAL

Do-
—4.

O.J.T„ BRAȘOV — PREDE/iL oferă în perioadele 20 ia- s 
nuarie — 5 februarie și 13 februarie — 31 martie servicii ? 
de cazare în hoteluri, cabane, case de odihnă servicii de 4 
masă in restaurante șau tip pensiune orecum si alte r 
prestații suplimentare: scoală de schi piscină saună dru- 2 
metii excursii manifestări cultural-artistice si snortiv° *

Locurile se pot procura prin toate agențiile oficiilor ț 
iudețene de turism și ale I.T.H.R. București, precum si 2 
prin rezervarea directă la Predeal, telefon 56276. a

C.S.M. REȘIȚA
Firi*Antrenor principal: Dan 

țeanu.
„Clasamentul adevărului":
Jucători plecați : Panescu 

Metalul Bocșa).
Jucători venițl: Timofte (de la 

Minerul Anina), Neagu (Metalul 
- Bocșa, Roco (Metalul Bocșa).

—1.
(Ia

Antrenor principal : Vasile 
boraș.

„Clasamentul adevărului":
Jucători plecați: Cirpan, 

can și Mănăilă (la U.M. Timișoa
ra), Lehmann șl Sîrb -----"
Lugoj), Neacșu, Puiu și 
(A.S. Sînmartin).

Jucători venlți : Baglu (de . la 
C.S.M. Lugoj), Celesnluc șl Mel- 
nlc (Armătura Zalău), V. Ciulă 
și O. Ciută (U.M. Timișoara), 
viătănescu, Ilcu șl Neagu (Poli
tehnica Timișoara), Bozeșan 1 
(Rapid București), Anton (C.S.M. 
Borzești), Dudaș (C.F.R. Timi
șoara).

Obiectiv : clasarea in primele 
șase locuri ale seriei a III-a.

Premise : valoarea jucătorilor 
veniți în această perioadă și 
sprijinul acordat de conducerea 
asociației și a întreprinderii.

+». Vuț-
(C.S.M. 
Bucțan

0 Iată și alcătuirea ' concursu
lui PRONOSPORT de duminică. 
29 ianuarie : 1. Atalanta — In
ter : 2 Cesena — Lecce ; 3. Flo
rentina — Roma : 4. Verona —
Samodorla : 5. Lazio — Juventus ; 
6. Milan — 
A scoli • 8.

Pisa : 7. Napoll — 
_____  _ Pescara — Bologna ; 
9. Torino — Como : 19. Catanza
ro— Licata : 11. Messina — Par
ma ; 12. Sambenedettese — Pa
dova : 13 Taranto — Avellino.
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BALNEARA

METODA
Felix • 

fi Herculane

PROFI! ACTICĂ ACTIVĂ IN STAȚIUNI

EFICACE DE
Eforie -Nord Cs

• Călfinănesti-Că-
Stațiunile 0 

Mangalia 
ciulata 0 Sovata 0 Buziaș 0 Vat-a. Dnr- 
nei 0 Tușnad 0 Slănic-Mold >va di p i' de 
toate condițiile si vă stau la dispoz ț> per 
tru A URMA O CURA BALNEARA PROFI 
LACT1CĂ ACTIVA.

Aceasta înseamnă : ' . . - ■
— Kinetoterapie (cură de teren, gim'i'as 

tică medicală. înot. practicarea iociirib>r 
spo-tive. drumeție) ;

PĂSTRARE a sănătăți;
fizicale termic contrastante 

al-
— Proceduri

(dusuri scoțiene, afuziuni, băi parțiale 
ternar.te) .

— Alimentație dietetică.
CUBA BALNEARA' PROFILACTICĂ AC- 

. TlVA .se poate face .si în această perioadă a 
anului, iar biletele se pot obține pe o dura
tă de 7. 14 sau 21 de zile.

Solicitați informații si bilete pentru -CUIlA 
BtLNEARĂ PROFILACTICĂ ACTIVA de 
la agențiile oficiilor județene de turism și 
ale I T H R. București.



TLDMLL CANDIDAT1LO» LA TULII MONDIAL DE ȘAH

VIZITA DE LVCRU A TOVAHWW RALIUL MONTE CARLO

NICOLAE
!N MARI Și REPREZENTATIVE UNITĂȚI

INDUSTRIALE DIN CAPITALA
(Urmare din nap O

materiale de la întreprinderea 
„23 August** a început in sec
ția prototipuri ți încercări, in 
centrul analizei situindu-se 
modul cum se acționează pen
tru îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe 1989. pentru înnoirea 

continuă a 
creșterea 

a întregii
și modernizarea 
producției, pentru 
eficienței economice 
activități:

In timpul vizitei, 
prezentate efectele < 
obținute pe seama 
măsurilor înscrise în 
mele de organizare și moder
nizare a proceselor de fabri
cație, care s-au concretizat în 
însemnate sporuri la producția 
marfă, in creșterea producti
vității muncii și reducerea 
consumurilor de materii prime 
și materiale.

Secretarul general a! partidu
lui a fost informat in legătură 
cu felul in care se acționează 
pentru înfăptuirea programe
lor speciale de fabricație a 
motoarelor.

Pe parcursul vizitei au fost 
înfățișate, de asemenea, rezul
tatele dobîndite pe linia înnoi
rii producției de compresoare 
Industriale și de locomotive.

Dialogul de lucru a conti
nuat in sectoarele calde ale 
întreprinderii, unde in ultimul 
timp au fost introduse tehno
logii noi, menite să asigure 
creșterea mai rapidă a pro
ductivității muncii, a calității 
produselor, tn condițiile înca
drării stricte In consumurile 
prevăzute de materii prime, 
materiale, energie și combus
tibil.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a oprit 
pentru a discuta cu muncitorii 
și specialiștii întreprinderii, In- 
teresindu-se de modul cum ei 
acționează pentru realizarea 
sarcinilor de plan, de condiți
ile de muncă si de viață.

Secretarului general al parti
dului i-au fost exprimate cele 
mai calde mulțumiri pentru 
grija permanentă pe care o a-

au fost 
economice 

aplicării 
i progra-

cordă dezvoltării întreprinderii, 
îmbunătățirii condițiilor < 
muncă și de viață ale tuturor 
oamenilor muncii.

Pretutindeni în unitățile 
zitate, tovarăș 
Nicolae Ceaușescu a fost 
conjurat cu multă căldură de 
oamenii muncii bucurcșteni. 
Tineri și tinere, muncitori și 
muncitoare, s-au apropiat cu 
respect și au oferit secretarului 
general al partidului flori, a- 
dresindu-i, totodată, urarea 
tradițională de „La mulți anii", 
in deplină sănătate și putere 
de muncă, pentru a conduce, 
cu aceeași înțelepciune și clar
viziune, țara și poporul pe 
drumul luminos al socialismu
lui și comunismului.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

•-a intilnit. la încheierea vizi
tei de lucru, cu membrii con
siliilor oamenilor muncii de la 
întreprinderile „23 August**, de 
țevi „Republica** și „Filatura 
Românească de Bumbac**. eu 
alți reprezentanți al muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor 
din aceste unități, cu miniștri 
și alte cadre de conducere din 
centratele industriale și minis
terele de resort.

Intîmplnat eu deosebită 
căldură, cu vii aplauze și ova
ții, a luat euvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU secre
tar general al Partidului Co
munist Român. președintele 
Republicii Socialiste România.

Cuvintarea. urmărită cu 
interes de cel prezențl, se 
publicității.

tn aplauzele și ovațiile 
care participanții la această 
intilnire de lucru au subliniat 
In repetate rindurl cuvintarea 
rostită de secretarul general al 
partidului și-au găsit o eloc
ventă expresie deplina aproba
re față de anreclerlle, orientă
rile șl sarcinile stabilite, hotă- 
rirea colectivelor muncitorești 
din oare fac parte, a tuturor 
oamenilor muncii din Capitală 
de a înfăptui exemplar marile 
obiective prevăzute pentru 
acest an și întregul cincinal.

§ MONTREAL 23 (Agerpres). 
§ La Ottawa, a Început meciul 
§ dintre marii maeștri Artur lu- 
Ș supov (U.R.S.S.) si Kevin Sprag- 
Ș get» (Canada). contind pentru

..1. | sferturile de finală ale turneului 
<je § candldaților la titlul mondial de 

coh Tra rsr’lrrsr» nnrtlrlă q fOSt
mutarea 
luni vor

vi
li 1 
in-

viu 
dă
eu

PIjGILIȘTII SI PREGĂTESC
(Urman din pag 1)

care au confirmat ca juniori 
Petrică Paraschiv, Ovidiu Dra- 
gurnir. Adrian Mărcuț, Nicolae 
Petric, Vasile Chilat, Laszlu 
Vastag, Vasile Vasilache, Va
sile Adumitroaie sînț nou ve 
niții * -

.*■' care ......... ............
s-au remarcat tnsă si pînă a- 
cum sub culorile naționale in 
cadrul marilor competiții aie 
iuniorilor, dar care vor trebui 
ortificați pențru a evolua cu 

succes *' ® "
niorilor, 
pectiva 
itoarea 
limpice. 
vechilor
spune, deoarece nici aceștia — 
cu ctteva excepții — n-au mal 
mult de un an sau doi în rîn- 
durile selecționaților) Nicolae 
Aliuță, Marcelică Tudoriu, So
rin Timofte, Nedin Regep. Vio
rel Cîmpeanu, Giani Gogol, 
Francisc Vastag Mihai Nițu- 
lescu, Vasile Cîtea, Ștefan 
Drișcu, Mircea David, Sava Me- 
linte, Martan Ardeleana. Ma
rius Ștetan. „Porțile lotului 
sînt in continuare deschise — 
ține să asigure antrenorul co
ordonator — cel puțin pină 
după Centura de aur. care va 
constitui un nou prilej de se
lecție în vederea marilor com- 
petiții din acest an**.

Mulțumiți de condițiile de 
care beneficiază în această im
portantă etapă a pregătirilor 
pentru noul sezon comp“tlțio- 
nal, de înțelegerea si sprijiniți 
primit din partea fictnr’lor d" 
decizie din județul Bacău, a 
Sport Clubului băcăuan (de 
care antrenorul coordonator al 
lotului continuă să rămtnă le
gat nu numai afectivi- a co*' 
ducerii 'stațiunii, ca sl de 
preocuparea man’festată d“ 
biroul federației Au**as sl co
laboratorii săi sînț 'loopotrivâ 
satisfăcut! si de mndu* în care 
decurge activitatea de atei

in familia „tricolorilor
— în majoritatea lor —

și pe ringurile se- 
indeosebi în pers- 
participării la vi- 

edițle a Jocurilor O- 
Ei s-au alăturat mai 
titulari (un fel de a

§ șah. tn prima partidă
Js consemnată remiza, la
S; 37. Tot în cursul acestei ___  .
§ Începe și celelalte două meciuri:

Anatoli Karpov (U.R.S.S.) —
Hjartarsson (Islanda) la Seattle 
(S.U.A.) și Jan Timman (Olanda) 
— Lajos Portlsch (Ungaria) la 
Anvers. AI patrulea meci al 
„sferturilor- s-a disputat anul 
trecut la Londra, marele maes
tru englez Jonathan speeiman 
calificîndu-se pentru semifinale 
în dauna compatriotului 
Nigel short.

său

S-a încheiat pruna eu»r„ „ .ra
liului Monte Carlo. După pa.ru 
probe speciale și traseul parcu s, 
în fruntea clasamentului se află 
pilotul italian Massimo Biasion 
(Of .Lancia Delta Integ-ale“> 
care totalizează lh26:08. fiind 
mat la numai 20 de secunde 
francezul Didier Auriol (tot 
„Lancia Delta Integrale") si 
finlandezul Juha Kankkunen 
..Țoyota Cetlca Turbo")
Ari Vatanen (Finlanda). re
centul ctstlgător al Raliului 
Paris — Dakar, ocuoă ooz’tla a 
5-a (pe „Mitsubishi Galant") la 
2:34 de lider. Raliul se va 
încheia la 27 ianuarie.

ur
le 
oe 
de

(re 
la 1:55.
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RECORD MONDIAL IN SAU
LA SĂRITURA CU PRĂJINA
In cadrul unul concurs de at

letism desfășurat la Leningrad, 
sportivul sovietic Rodion Gatau- 
lln a reușit să stabilească un 
nou record mondial de sală la 
săritura cu prăjina. El a trefeut 
ștacheta tnălțătă ta 6.00 m. Ve
chiul record al lumii tn sală a- 
parțlnea din 1987 lui Serghel 
Bubka, cu 5,87 m.

INTERNAȚIONALELE’* DE
MELBOURNE, 23 (Agerpres). 

tn optimile de finală ale turneu
lui Internațional de tenis de la 
Melbourne, Zina Garrison 
(S.U.A.) a eltmlnat-o cu 7—5, 
6—1 pe compatrioata sa Cammy 
MacGregor, în timp ce Gabriela 
Sabatini a dispus cu 6—0, 4—8, 
s—t de Raffaella Reggl (Italia). 
Rezultate Înregistrate In proba 
masculină: John McEnroe — Pa-

TURUL ITALIEI-1989
ROMA, *3 (Agerpres). Cea de-a 

72-a ediție a Turului ciclist al 
Italiei se va disputa anul acesta 
intre 21 mal și 11 iunie, traseul 
de 3 664 km fiind Împărțit tn 22 
de etape, startul se va da din 
orașul sicilian Taormina, sosirea................................................

to urmînd să albă loc la Florența. 
§ MUNCHEN, 23 (Agerpres) 
& Cursa ciclistă de șase zile de la 
& Stuttgart s-a Încheiat cu victo- 
§ rla cuplului Danny Clark (Aus- 
§ tralla) — Uwe Bolten (R.F. Ger- 
$ mania), care a totalizat 132 punc- 

te. Pe locul secund s-a situat 
& oereehea Roman Herman (Liecht- 
& enstein) —, Rolf Golz (R.F.
to Germania), cu 107 puncte.

(R.F.

Lotul boxerilor — la obișnuita alergare din programul zilei 
Eoto : Eduard ENEA

lotului —
— sint puși pe trea- 
menajează în nici 

la efortul solicitat, 
nu mai avem nici 

disciplinare care

PE GHEAȚĂ $1 PE ZĂPADĂ
SCHI

feminină 
pe plrtia 
a revenit

de cobortre 
de la Tlgnes 
schioarei el

PROBA 
disputată 
(Franța) 
vețiene Marla Walliser, înregis
trată cu timpul de 1:19,16. Pe 
locurile următoare s-au situat 
Carole Merle (Franța) — 1:19,57 
și Michaela Gerg (R.F, Germa
nia) — 1:19.63. tn clasamentul 
general al „Cupei Mondiale** con
tinuă să conducă Vreni Schnei
der (Elveția), cu 257 puncte, ur
mată de Carole Merle — 161 
puncte.

TENIS ALE AUSTRALIEI
trick Kuhnen 8—2, 7—5, 6—2; Pat
Cash — Jeremy Sates 7—6 6—2.
6—3; Thomas Muster — Danie
Visser 6—7, 6—1, 3—8. 6—3, 11—#; 
Amos Mansdorf — Brett Garnett
6-2. 7-5, 6—2.

BIATLON
CURSA masculină de 10 km 

din cadrul concursului de la Bo- 
roveț (Bulgaria), contind pentru 
„Cupa Mondială", s-a • • ■ •
cu victoria sportivului 
ders (R.D. Germană), 
trat in 25:40,8, urmat 
Reiter (R.F. Germania) 
și de Frank-Peter Roetsch (R.D. 
Germană): 26:28,2. In cursa femi
nină de 7,5 km, primul loc a 
fost ocupat de schioare sovietică 
Elena Golovina — 25:08.1.

SĂRITURI CU SCH UR LE
CONCURSUL de la Oberhof 

(R.D. Germană) s-a Încheiat cu 
succesul norvegianului Ole Gun
nar Fidjestoel, cu 216.6 puncte 
(sărituri de 90.5 sl 85 m).

PATINAJ VITEZA
tN PRIMA ZI a Campionatelor 

europene de patinaj viteză de la 
Gdteborg, proba de 500 m a re
venit lui Olaf Zinke (R.D. Ger
mană) — 39,55, tn timp ce la 
3 000 m primul g-a clasat olan
dezul Leo Visser — 7:08.41.

încheiat 
Blrk An- 
cronome- 
de Ernst 
— 28:23.3

Fetbel meridian»
• I.F.K. Goteborg a dispus de F.C. Malines Q Preliminarii C.M, 
in zona Europei și Africii » Campionate • In C.C.E., Galatasaray

- A.S. Monaco, la Koln, la 15 martie
ÎN TURNEUL internațional de 

la Maspalomas (Insulele Canare), 
echipa suedeză I.F.K. Goteborg, 
adversara Stelei tn sferturile de 
finală ale C.C.E., a Întrecut cu 
scorul de 5—4 (după executarea 
loviturilor de la 11 m) formația 
belgiană F.C. Malines. La sflrșl- 
tul timpului regulamentar de 
joc și al prelungirilor, scorul a 
fost 1—1 (goluri marcate de Jo
hansson tn mln. 57, respectiv 
Rutjes tn mit»: 76).

ÎN PRELIMINARIILE C.M. (zo
na Europei). Gr. 8 : echipa Spa
niei a evoluat la La Valetta. eu 
reprezentativa Maltei, pe care a 
învins-o cu 2—0 (1—0), prin go
lurile marcate de Michel (mln. 
16 din penalty) și ~ •
(min. 51). * 
Sanchis a 
teren. în 
Spania cu 
Ungaria 3 _ ....
Nord 3 p (4 j), irlanda 1 p (2 j) 
și Malta t p (3 j).

în zona Africii: Zimbabwe — 
Cote d’Ivoire 0—o,' Angola — Ni
geria 2—2, Tunisia — Maroc 2—1, 
Zambia — Zair 4—2, Egipt — 
Malawi 1—1.

CAMPIONATE. Portugalia (et. 
22). Fafe — Maritimo 2—1, Spor
ting — Braga 2—0, Guimaraes — 
Benfica 1—2, Espinho — F. C. 
Porto 1—2, Setubal — Nacional 
o—i. Boavista — Beira Mar 1—0, 
Penaflel — Lelxoes 1—1. Porti- 
monense — Belenenses 2—2. 
madora — Chaves 1—1, 
Farense 3—1. Conduce _______
cu 34 p, urmată de F.C. Porto 
— 32 p și Sporting — 28 p. O- 
landa (et. 18). Sittard — Gronin

„, . Beguirlstain 
în cursul jocului, 

fost eliminat de pe 
clasament conduce 

6 p (3 j), urmată de 
P (2 i), Irlanda de

_ -. A- 
Viseu —
Benfica

gen 0—0, Utrecht — Haarlem 
2—1, Maastricht — Eindhoven 
1—3, Feyenoord — Rozendaal 
0—0, Volendam — Kerkrade 1—0, 
Venlo — Twente 1—1, Den Bosch
— Sparta 2—1, Tilburg — Zwolle
4—1, Veendam — Ajax 0—1. In 
clasament conduce Eindhoven — 
29 p urmată de Aiax — 26.
Twente și Siltard ambele ch cite 
23 p. Anglia (et. 22). Arsenal — 
Sheffield Wednesday 1—1, Co
ventry — Wimbledon 2—1, Liver
pool — Southamnton 2—0. Luton
— Everton 1—0. Middlesbrough — 
Tottenham 2—2 New-ast’e — 
Charlton 0—2. Nottingham Fo"est
— Aston Villa 4—0, Queen's Park
Rangers — Derby 0—1. West 
Ham — Manchester United 1—3. 
Tn clasament conduce Arsenal — 
44 p, secundată de Norwich — 
41 p (un meci mai mu't d""’t li
dera). Scotia (et. 25). D””de» 
United — Midlothian 0—0. Hiber
nian — Celtic Glasgow 1—3. Mot
herwell — Aberdeen 0—2, Glrș- 
gow Rangers — Dundee 3—’. st. 
Mirren — Hamilton 1—0. Tn cla
sament, . .
Glasgow Rangers — 37 __
mată de Dundee United — 35 p 
șl d« Celtic Glasgow — 3’ r>.

ASA CUM se anun*ă de Ta se
cretariatul Uniunii E’iro-wn-' de 
fotbal, meciul retur n*”t*ru spor
turile de finală al” Ciașl r-’n- 
plonilor Europeni d’’’*"" n-i-*a- 
sarav Ist-nbul si A.s. Mongoo 
se va disnuta la 15 mar*’" ’a 
Kdln (R.F.G.), în’riwtt. pon’-a 
turcă, fiind sanctlnneta. r>>, --e 
drentul să ioace ne t"ren”i ss»țt 
Prima partidă, conform n-s-.,, 
mulul, va avea loc la 1 martie, 
la Monaco.

pe primul loc s- află
ur-n-

„Toți componenții 
ne spun ei 
bă, nu se 
un fel de 
De altfel,

> problemele 
grevau altădată pregătirile, ceea 
ce constituie un mare pas îna
inte**.

După etapa pregătirilor la 
munte, pugiliștii noștri fruntași 
vor reveni in Capitală, pentru 
a intra in „tocul** întrecerilor. 
Primele turnee internaționale 
la care el vor participa vor fi 
cele de la Sofia. Veneția si 
Halle. va veni Ia rînd „Cen
tura de aur** (între 2—9 apri
lie). ca prefață a marilor corn- 

■ petiții din acest an ; Camplo 
natele Eu-opene (29 mai — 3 
Iunie la Atena) sl. Campiona
tele Mondiale (17—29 septem 
brie la Moscova» După cum- 
se vede, cnmpethil multe $1 
erele ap-on’am ea date Intre 
ele. la care se speră — m.M 
a’“s dip nartca hox-rilo- con
sacrat! — obținerea de mc 
dalii

în lf-ii ma-d. !«tt>! pug’Hs’l 
lor iim’o-t i)rm».wî m-’d-bil 
sontn-’ln- Itrxnardot la ’■îndill 
Ini si fn-mnț țot din 2? de 
sorti vi anoc» țn» «« o-egăteș-

te sub îndrumarea antrenori
lor Gheorghe Eno, care are 
de-acum o apreciabilă conti
nuitate și experiență in mun
ca cu juniorii, si Vasite Fân 
tână.

După etapa Slănic — unde, 
fapt remarcabil, se realizează 
unele activități comune 
lor două loturi, 
avînd în acest fel 
de învățat de la 
— va urma, probabil, 
stagiu de pregătire, la 
Apoi. în martie, juniorii 
vor faoe și ei debutul In com
petițiile internaționale. Obiec
tivele lor principale din acest 
an sint Campionatele Mondiale 
din Porto R'co. Turneul Prie
tenia șl Balcaniada, 
la care se urmărește, 
îndreptățit, reeditarea 
amplificarea bunelor 
din anii precedenți.

Muncind — așadar 
de la început de an. 
♦"meini". cu multă pasiune și 
sîreulntă. boxerii noștri frun
tași ne dau cert’tndinea obți 
nerll unor noi sl frumoase suc- 

l-»t.arna*în’'a1« a : revlri- 
ac°stu' snn-t cu vechi 

t-ad'ifi «i mare popularitate tn 
tara noastră.

PE SCURT • PE SCURT 9 PE SCURT

ale ce- 
juniorii 

multe 
seniori 
un alt 
Onești.

Isi

întreceri 
tn mod 

și chiar 
rezultate
—. încă 

intens și

ATLETISM • tn concursul In 
sală de Ia Portland (S.U.A.), 
Mary Decker Slaney a cîștlgat 
proba de 1 000 m în 2:37,60. nou 
record american. In cursa de 
3 000 m a terminat învingătoare 
Annette Mand cu timpul de 
9:02,51. Rezultate din competiția 
masculină: 1 milă: Steve Scott 
4:00,59 ; 800 m: Kevin Robinson 
1:55; săritura cu prăjina: Kory 
Tarpennirig 5,71 m: 55 m plat; 
Emmltt Klnk 6.!7 • trtotusalt : 
Mike Conley 16,83 m: aruncarea 
greutății: Randy Barnes 21,08 m. 
8t Cu prilejul unui concurs pe 
teren acoperit disputat la Dort
mund, sportiva vest-germană Sa
bine Bramhoff a cîștlgat proba 
de săritură tn Înălțime cu rezul
tatul de 1.93 m.

BOX • Pugllistut argentinian 
Juan Martin Coggi si-a păstrat 
titlul de camnion mondial al ca
tegoriei superușoarâ (versiunea 
WBA), lnvtngîndu-1 Ia nuncte, 
dună 12 reprize, ne Harold Bra
zier (S.U.A.). Medul s-a disputat 
tn orașul italian Vasto. • în- 
tr-un meci discutat 
Citv (S.U.A.) pentru 
dial la categoria 
(versiunea TBFi. 
Meldrick Taylor l-a 
k.o. tehnic ne compatriotul său 
John Meekins.

la Atlantic 
titlul mon- 

sunemsoară 
americanul 

Învins prin

HANDBAL • tn semifinalele 
turneului masculin din R.F. Ger
mania. formația U.R.S.S. a ln*re- 
cut cu scorul de 26—23 eehlna
R. D. Germane, tn timp ce re
prezentativa R.F. Germania a 
dispus cu 20—19 de cea a Polo
niei. r La Hamburg s-a discutat 
meciul dintre selecționatele de 
Juniori ale R.F. Germania si Is
raelului. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 23—14 (li—5) tn favoa
rea tinerilor jucători vest-ger- 
mant.

hochei • tn semlftnatele tur
neului international mascu’in de 
hochei pe iarbă de la Lucknow 
(Tndia), formația Pakistanului a 
întrecut cu scorul de 3—0 eehlna 
Indiei, tn timp ce Olanda a dis
pus eu 4—1 de Kenva.

ÎNOT • tn cadrul concursului 
de ta Innsbruck. tnotvo»r<«» aus
triacă Judith Draxer a te’-m’nat 
învingătoare în douA nr"het 
50 m liber 
— 69.14. Proba ma«!u1lna
100 tn soațe a fost ct’U-atS 
Werner Zitzmann (Austria), 
timnul de 58.16.

L»r»TE A Discutat la r.-kntk. 
traditlonali’1 meci dlntr» „^hi""’e 
de lupte libere ale n.W.s.R. <sî
S. U.A. 8-a încheiat eu «<«>"ii da 
6—4 în favoarea sportl-m-r so
vietici.

tn
• 27,07 si 106 m

de 
de 
CU
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