
Sub președinfîa tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU 

ș!dMammît™ 
EXECUTIV Al C.C. Al P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, vineri, 17 martie, a 
avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C, al 
P.C.R.

In cadrul ședinței a fost 
dezbătut RAPORTUL PRI
VIND ANALIZA PE BAZA 
DE BILANȚ A REZULTATE
LOR OBȚINUTE PE ANSAM
BLUL ECONOMIEI NAȚIO
NALE, FORMAREA ȘI UTI
LIZAREA RESURSELOR FI
NANCIARE IN ANUL 1988.

In raport se subliniară că, 
anul trecut, oamenii muncii, 
puternic mobilizați de liotărî- 
rile Congresului al XIII-lea și 
Conferinței Naționale ale parti
dului, au obfinut noi și im
portante realizări în dezvol
tarea economico-socială a ță
rii, in sporirea producției in
dustriale și agricole, a veni
tului național a bogăției ge
nerale a patriei. E«te relevat 
faptul că, în 19S8, torțele de 
producție au cunoscut o con
tinuă creștere, s-a accentuat 
procesul de dezvoltare intensi
vă Și modernizare a tuturor 
ramurilor economiei naționale. 
Succese deosebite a<i fost în
registrate, de asemenea, în 
domeniile cercetării științifice, 
invățămintului și -u'turii, care 
si-au adus o contribuție de 
seamă Ia progresul multilate
ral al patriei. Totodată. s-au 
asigurat stabilitatea preturilor, 
o circulație bănească sănătoa
să. consolidarea valutei națio
nale, echilibrul bugetar și fi
nanciar. Ca rczuliat al între
gii activități economice desfă
șurate în 1988, avuția naționa
lă acumulată s-a ridicai la 
5177,5 miliarde lei, cu 4,4 la 
sută mai mare decit în 1987, 
din care fondurile fixe repre
zintă 3 387,7 miliarde lei.

Creșterea forței economice a 
țării și a venitului național a 
creat resursele necesare pen
tru ridicarea, în continuare, a 
nivelului de trai material și 
spiritual al întregului popor.

Realizările din 1988 au con
stituit o temelie trainică pen
tru trecerea cu succes la în
făptuirea obiectivelor prevă
zute pentru cel de-ai patrulea 
an ai actualului cincinal.

Pe baza datelor cuprinse în 
raport, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a apreciat că, deși 
pe_ ansamblu s-au obținut rea
lizări importante, ele nu sînt 
în conformitate cu prevederile 
planului cincinal — creșterea 
produsului social și a venitu
lui național fiind încă mică in 
raport cu posibilitățile de care 
dispune economia națională — 
Si a cerut să se aet'rmeze cu 
fermitate pentru obținerea, în 
acest an, a unor rezultate su
perioare in toate domeniile, 
pentru îmbunătățirea radicală 
a activității economico-finan- 
clare.

Pornind de la activitatea 
nesatisfăcătoare desfășurată a- 
nul trecut in domeniul finan- 
ciar-bancar, Comitetul Politie

Executiv a criticat aspru or
ganele financiare și bancare și 
a apreciat ca necorespunzâ- 
toare activitatea viceprim-mi- 
nistrului care coordonează a- 
cest sector, a ministrului fi
nanțelor și a guvernatorului 
Băncii Naționale și a pre
ședintelui Băncii pentru Agri
cultură și Industrie Alimenta
ră, ce se fac vinovați de grave 
încălcări ale prevederilor le
gale în ce privește acordarea 
de credite, lichidarea pierde
rilor din activitatea unor uni
tăți economice și de neînde- 
plinirea atribuțiilor și răspun
derilor ce le reveneau în buna 
organizare și desfășurare a ac
tivității economieo-financtare. 
în asigurarea rentabilității și 
eficientei tuturor întreprinde
rilor. Pe baza propunerilor fă
cute de mai multi membri ai 
Comitetului Politic Execuțiv. 
în cadrul ședinței s-a hofărit 
eliberarea din funcții a 
tovarășilor Neculai Ibănescu 
viceprim-ministrn al guvernu
lui, Gheorghe Paraschiv, mi
nistru! finanțelor. Florea Du
mitrescu. guvernatorul Băncii 
Naționale, si Nicolae Eremia, 
președintele Băncii pentru Agri- 
cu'tură și Industrie Alimen
tară.

în legătură cu raportul pri
vind analiza pe bază de bilanț, 
secretarul general al partidului 
a menționat rezultatele obți
nute șl a cerut ca acesta să 
fie completat în așa fel incit 
să prezinte în detaliu situația 
existentă în domeniul econo- 
mico-financiar pentru a da 
posibilitatea să se tragă con
cluziile corespunzătoare și să 
se adopte măsurile necesare în 
vederea îmbunătățirii radicale 
a întregii activități. S-a cerut 
să se acționeze eu toată hotă- 
rîrea pentru aplicarea fermă a 
prevederilor legii, a autocon- 
ducerii, autogestiunii și auto
finanțării. a prevederilor me
canismului economieo-finan- 
ciar, pentru lichidarea produ
selor nerentabile, a oricăror 
forme de risipă și proastă gos
podărire a fonduri’or materia
le șl. bănești încredințate în
treprinderilor. Trebuie să fa
cem în așa fel — a subliniat 
secretarul general al partiduiuî 
— incit. în cel mai scurt timp, 
să asigurăm ca, în acest an, 
toate produsele și toate unită
țile să devină rentabile.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit ca programul de mă
suri privind activitatea econo- 
mico-financiară să fie îmbu
nătățit pe baza propunerilor si 
indicațiilor secretarului general 
al partidului si pus în 
dezbaterea Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii si 
Consiliului Național al Agri
culturii. urmind să fie supus 
spre aprobare Plenarei Co
mitetului Central al partidului

Avînd in vedere creditele 
nerambursate foarte mari ale

(Continuare în pag a 4-a)
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Duminică, etapa a 20-a in Divizia A de fotbal

PARTIDE ECHILIBRATE
Ieri, la Geneva,

sorții au decis;

PE ȘAPTE STADIOANE DIN ȚARA
Sibiu, Radu II și 
contra fostei lor 
• Orădenii nu au

• La 
Jurcâ, 
echipe 
o misiune ușoară eu Ra
pid * S.C. Bacău, neîn
vinsă in primele două 
etape ale returului, are 
prima șansă in fața unei 
echipe care a pierdut 
„startul** a Din nou un 
examen dificil pentru ti
nerii jucători de la A.S.A. 
a Ș> la Brașov, un meci 
echilibrat, chiar dacă hu- 
nedorenii vin după două 
infringer! A La Constan
ța, Farul țintește alte 
două puncte, dar Oltul 
are șansele sale prin for
ța atacului A In tur, 
Oțelul a cîștigat la... Cra
iova 1 Ce va face acum, 
la Galați, Universitatea ?

CLASAMENTUL

1. DINAMO 19 18 1 • 80—16 37
2. Steaua 19 18 1 0 71-16 37
3. Victoria 19 12 3 4 19—31 27
4. F.C. Inter 19 10 2 1 26—28 22
5. Flacăra 19 8 3 8 33—25 19
6. F.C. Olt 19 6 7 6 19—27 19
7. Corvinul 19 8 2 9 26—39 18
8. F.C.M. Brașov 19 7 3 9 33—34 17
9. „U“ Cluj-Nap. 19 6 5 8 22—34 17

10. S.C. Bacău 19 7 2 10 35—35 16
11. F.C. Bihor 19 6 4 9 20—21 16
12. F.C. Argeș 19 7 2 10 21-25 18
13. Sportul Stud. 19 7 2 10 28—36 16
14. Rapid 19 7 2 10 19—32 16
15. Univ. Craiova 19 5 5 9 28—40 15
16. F.C. Farul 19 6 2 11 15—29 14
17. Oțelul 19 5 4 10 22—38 14
18. ASA Tg. Mureș 19 2 2 15 12—53 S

PROGRAMUL JOCURILOR
IAj
IAA(

STEAUA BUCUREȘTI — 
GALATASARAY ISTANBUL
In semifinalele

C.C.E. la
Primul meci:
la București,
retur - la

fotbal

5
iar
19

aprilie,
partida
aprilie

In pag. a 4-a, programul 
semifinalelor

15,30.

Sibiu : F.C. INTER - F.C. ARGEȘ
Oradea : F.C. BIHOR - RAPID
Bacău : SPORT CLUB - „U“ CLUJ-NAPOCA
Tg. Mureș A.S.A. - FLACĂRA MORENI
Brașov : F.C.M. - CORVINUL
Constanța : F.C. FARUL - F.C. OLT
Galați : OTELUL - UNIV. CRAIOVA

Toate partidele vor începe la ora
Meciul Victoria - Sportul Studențesc se va disputa marți 

martie, iar partida Steaua - Dinamo va avea loc miercuri 
martie.

în competițiile continentale masculine de handbal

TREI ECHIPE ROMÂNEȘTI IN RETURUL
Astăzi și mîine, in sferturile de finală ale 

competițiilor continentale Intercluburi la hand
bal masculin, cele trei formații românești an
grenate susțin jocurile manșei a doua, decisivă 
pentru calificarea in semifinale, tn Cupa Cam
pionilor Europeni, Steaua primește astăzi vizita 
formației italiene Ortigia Siracusa (în tur 26—22 
pentru campioana României). Dinamo București 
se deplasează în R. D. Germană pentru meciul 
de mîine cu Empor Rostock, ' ~
(meciul tur, de la Buzău,

C.C.E.:

STEAUA BUCUREȘTI -
ORIIGiA SIRACUSA

s-a
în Cupa Cupelor 

încheiat cu 28—23

, CUPA CUPELOR:

Astăzi după-amiază. începînd 
de la ora 17, Palatul Sportu
rilor și Culturii din Capitală 
va fi gazda meciului-retur al 
sferturilor de finală ale Cupei 
Campionilor Europeni. Parte
nere de ' întrecere : Steaua, 
multipla noastră campioană, șl 
Ortigia Siracusa, reprezentan
ta handbalului italian. Meciul

Mihail VESA

(Continuare în vag a 4-a)

La incheierea campionatului masculin de volei

STEAUA ȘI-A RECONFIRMAT SUPERIORITATEA
A Dinamo a sperat pină in final 48 Nouă echipe — candidate 

la locul 3 sau... retrogradare A Puțini tineri la „rampă**

Steaua și-a trecut, așadar, tn 
palmares cei de al 11-lea titlu 
de campioană a țării la volei 
(masculin), cîștigind pentru a 
patra oară consecutiv tradițio
nala dispută cu Dinamo. De 
data aceasta însă, echipa pre
gătită de G. Bartha și V. Du
mitrescu n-a mal marcat o 
distanțare atlt de netă față de 
concurenta sa (în ediția ante
rioară. de pildă, stdiștii aveau 
In final 8 victorii, mal mult 
decît vioecampionii). titlul fi
ind tranșat doar in ultima eta
pă. de confruntarea directă. 
Victoria voleibaliștilor de la 
Steaua este pe deplin justifi
cată. logică dacă avem In ve
dere numai două date esen

țiale : 1) campioana dispune 
de un lot mai valoros, mai 
experimentat și mai omogen ; 
2) in ambele confruntări cu 
Dinamo a obținut cîștig de 
cauză (3—2 în tur, 3—0 tn re
tur). Cursa mai strinsă au ho- 
târft-o de fapt tot steliștii, 
surprinși oe pi dor greșit tn 
tur, la Baia Mare și Zalău (e 
drept că ș! dinamcviștil au 
cedat surprinzător pe terenul 
Relonului Săvinești. dar chiar 
dacă ar fi cîștigat. tot meciul 
direct decidea campioana). Ca
re sint de fapt atuurile echipei 
noastre campioane? Clnd am 
spus că dispune de un lot mai 
valoros, ne-am gindit deopo
trivă la registrul tactic mai

complet pe care-i pot pune în 
practică coordonatorii, în pri
mul rind Petre Ionescu, apoi 
Pădurețu și Nica, la clasa su
perioară a jucătorilor de cen
tru Pentelcscu și Șoica (dar 
rolul il poate îndeplini și 
Constantin), la polivalența a- 
cestuia din urmă la forța de 
atac din ambele linii a lui 
Dascălu. cane poate lua une
ori un meci pe cont propriu, 
la un plus de siguranță în 
apărare si chiar Ia o mai bu
nă acoperire a nostului <1e 
„faîs“ în sextet (Spînu sau Fi
ți goi).

Cert este că și Dinamo a 
crescut în acest sezon. Dar vi- 
cecampioana nu-și satisfac? la

Aurelian BREBEANU

(Continuare tn pag. 2-3)
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„SFERTURILOR"
Ir favoarea românilor), iar Politehnica Timișoa
ra, tn Cupa I.H.F., primește replica echipei 
TURU Diisseldorf (în primul meci, 22—12 pentru 
handbaliștii vest-germani).

Reamintim că, tn competițiile feminine con
tinentale. miine. tn sălile proprii. Mureșul Tg. 
Mureș, Știirța Bacău și Chimistul Rm. Vîlcea 
susțin primele partide din „semifinale" pe 
care le-am prezentat pe larg în ediția noastră 
de ieri

„CUPA

I

I

ROSTOCK. 17 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
După o călătorie cu avionul și 
una cu autocarul, handbaliștii 
de la Dinamo București au a- 
juns In acest frumos port al 
Balticei, unde vor susține par- 
tida-retur în compania echipei 
S.C. Empor. meci care suscită 
un deosebit interes printre iu-

Emanuel FANTANEANU

(Continuare tn pag a 4-a)
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DUSSELDORF
Mîine, un 

greu pentru 
șoara, care, dajă dorește să ob
țină calificarea în semifinalele 
Cupei I.H.F. trebuie să eiști- 
ge această partidă-retur cu 
TURU Dusseldorf la o dife
rență mai mare de 10 goluri. 
Evident, o sarcină foarte difi
cilă pentru elevii antrenorilor

meci extrem de 
Politehnica Timi-

loan NOVAC

(Continuare în ow 1 4-a’

Turneele finale ale Diviziei A de baschet masculin

MÎINE, MECIUL DECISIV 
PENTRU CÎSTIGAREA TITLULUI

ORADEA, 17 (prin telefon). 
Din nou un meci de mare 
luptă, desfășurat de astă dată 
tntre echipele Balanța C.S.U. 
Sibiu și Rapid C.S.Ș. 5 Bucu
rești, avind drept miză locul 
5 în clasamentul Diviziei A de 
baschet masculin. Au învins 
sibienii cu 94—92 (49—53) la
capătul unei întreceri tn care 
ambiția jucătorilor, numeroa
sele faze spectaculoase și cap
tivanta evoluție a scorului au 
dus la realizarea unei partide 
de mare atractivitate, urmări
tă cu mult interes de public. 
Rapidiștii au condus o bună 
bucată de vreme : 32—23 (min. 
11). 51—44 (mln. 18), 62—54
(mln. 23), 69—63 (mln. 26). A 
urmat : 69—70 (mln. 28), 78—74 
(mln. 31) după care sibienii.

bine coordonați de Florin A- 
postu. au preluat definitiv ini
țiativa datorită unui plus de 
vigoare și atenție in apărare 
și mai bunei precizii tn arun
cările la coș. Ei au egalat și 
s-au desprins decisiv, deși in
tre timp au fost eliminați (5 
faulturi) Munteanu. Dăian $1 
Bretz. Au Înscris : Herbert 26, 
Dăian 17, Corui 17. Apostu 12, 
Bretz 8. Munteanu 7, Bleahu 3, 
Palhegy 2. Belger 2, respectiv 
Popovici 26, M. Dumitru 18, 
Gh. Dumitru 11, Suciu 10, Ma- 
rinache 10, Mihai 4. Ghiță 8, 
Sipoș 5. Arbitri : R. Stanei u- 
tescu — M. Oprea.

Dumitru STANCULESCU

(Continuare In pag 3-3)
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PE TRASEELE ÎNSORITE DE PRIMĂVARĂ,
NUMEROASE ÎNTRECERI TINEREȘTI i
Competiția sportivă națională Daciada programează și Ia 

sfirșltui acestei săptâmînl una din ambițioasele el finale pe 
țară : „Cupa caselor pionierilor și șoimilor patriei" la tenis 
de masă. întrecerile decisive (la primul start au participat mii 
de copii șl elevi) se vor desfășura astăzi șl mîine la Tg. Jiu, 
iar după felul cum, direct de la gară, foarte tinerii Jucători 
au descins Imediat în sala frumos pregătită cu mese șl man
tinele partidele se anunță a fi deosebit de disputate.

Buletinele „meteo" anunță vreme frumoasă în întreaga țară, 
buletinele „sportului pentru toți" anunță... precipitații în zonele 
de agrement pe traseele marilor crosuri de primăvară, pe te
renurile de handbal, fotbal, volei, baschet etc. Cel de la 
C.M B.E.F.S. nu anunță nimic : se știe, duminică — etapa a 
Vl-a a „Cupei municipiului București" la cros, cu cel mai buni 
atleți din toate cele 6 sectoare ale Capitalei, precum și din 
sectorul Agricol Ilfov. Locul de desfășurare — Parcul Moghio- 
roș (de la ora 10) : organizatori — profesori, activiștii sportivi 
obștești din Sectorul 6.

tn zilele de 30 aprilie, 1 șl 2 mai, vor avea loc finalele .pe 
Capitală ale „Cupei 1 Mai", Întrecere de amploare, care va 
debuta tot sîmbătă șl duminică In numeroase săli, arene și 
baze sportive, cu mil șl mii de competitori la startul etapei 
pe asociații. In program : handbal (Lie. Electronica, Lie. C.A. 
Rosettl. I.M.G.B.. Electromagnetica) popice (Tehnometal, La- 
romet). volei, tenis, cros, fotbal, tenis de masă (URBIS), 
șah (I.R.A. Grlvița Rosie) gimnastică ritmică (Lie. Economic 
nr. 2).

Bogata agendă bucureșteană a sportului de masă mal cu
prinde : azi. de la ora 13,30 în sala Progresul — faza pe Ca
pitală a ___ __________
duminici sportive școlare, de data aceasta în unități de Invă- 
țămînt ca Lie. Grlvița Roșie. Lie. Autobuzul, Lie. Ind. nr. 2. 
școlile 192. 31. 200. 108. 59 etc.

agendă bucureșteană a sportului de masă mal cu-

.Cupei U.T.C." la tenis de masă : mereu frumoasele

CAMPIONATUL DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

fel de bine necesitățile fieci 
nu post dm sextetul de ' 
Căta — Cbițiga, Mader, 
Pop, Dalacu (Drăgușin/. 
lescu. Echipa lui C. - 
Păușescu prezintă __  ___
două puncte slabe care grevea
ză constanta prestației de an
samblu. în meciurile cu miză (și 
acestea sint ’ncleobște cele cu 
Steaua) intervin, pe fond psi
hic. și oscilații ale jucătorilor 
pe care se bizuie în principal 
echipa. La „axb-roșii" în acest 
sezon a marrat o vizibilă as
censiune Wadcr. dar o foarte 
bună im onesie ne-a lăsat (deși 
mai puțin folosii) tînărul co
ordonator Visan. Poate că 
sextet dinamov st 4-1-2 (cu Vi
șan dirijor și Căta — Chițiga 
în diagonala sa avînd în ve
dere potențialul deosebit al s- 
cestuia din urmă în atac) ș-ar 
fi dovedit -agi competitiv...

Cît privește restul diviziona
relor A masculine, ele s-au 
constituit într-un pluton omo
gen la nivelul... mediocrității. 
Exceptînd oe I.A.T.S.A. Dacia 
Pitești, care s-a reîntors cu 
fruntea otecată în „B“ după 
ce s-a convins că n-are .tru
pă" pentru prima scenă, toate 
celelalte 9 echipe s-au grupat 
pe distanța a numai 4 puncte 
(ce puteau fi chiar două da
că Electromureș cîștiga 
meciul 
pentru 
C.F.R. Craiova) 
a treia a podiumului (ocupată 

în 
pe

—.că 
baza :
Rotar.
Râdu-

Oros și M. 
cîte unul-

un

Chi ți ga

acasă 
fina! dar nesalvatcr 
ea. cu Universitatea 

între treapta
de craioveni cu Schoberl 
prim-plan) 41 locul 11 de 
care au retrogradat mureșenii. 
Nu ne amintim să fi existat 
un pluton mai compact în vreo 
altă ediție. Din păcate, acest 
echilibru nu aste nici pe de
parte rod-J unei pregătiri de 
excepție 'a echipele noastre 
din primul eșalon. Dimpotrivă. 
E.s*e semnul unei și mai ac
centuate scăderi a calității și 
volumului de muncă. O con
firmă distanta mare care se
pară pe Steaua și Dinamo de 
rest (nu luăm în seamă cele 3 
surprize amintite ele fiind 
mai degrabă accidente ale 
fruntașele) dar o dovedește

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE © COM
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Divizia A de baschet feminin
OLIMPIA - VOINȚA BUCUREȘTI, MECIUL ETAPEI

Divizia A de baschet feminin 
continuă prin meciurile etapei 
a XlX-a, dintre care cel mai 
important este cel dintre Olim
pia București și Voința C.S.Ș. 2 
București, două dintre candida
tele la titlul de campioană a 
țării. Avînd în componență nu
meroase internaționale (printre 
care : Mariana Bădinici, Mălina 
Marinache, Romela Cristea la 
Olimpia, Ștefania Borș, Elena 
Vasile, Roxana Ștefan Ia Voința), 
beneficiind de condiții de pre
gătire bune și fiind animate de 
dorința de a obține victoria, 
cele două fruntașe ale baschetu
lui nostru feminin au capacita
tea de a oferi o dispută echili
brată, spectaculoasă și de bun 
nivel tehnic. întîlnirea se va 
disputa luni, la ora 17, fn sala 
Olimpia. In tur : Voința — O- 
limpia 64—57 ; locurile ocupate 
te clasament : Voința 2, Olim
pia 4.

Celelalte cinci meciuri ale eta
pei se vor disputa duminică : 
Rapid C.S.Ș. 5 București — Vo
ința Brașov (54—99 : 9—3). Uni
versitatea C.S.Ș. Viitorul CluJ- 
Napoca — Politehnica Sportul 
Studențesc București (65—68 ; 
1—7), Mobila C.S.Ș. Satu Mare 
— Metalul I.M.P.S. Salonta Cri- 
șul (45—68 ; 8—6), Constructorul
C.S.Ș. Arad — Metalul C.S.S. 
Rîmnicu Vîlcea (72—93 ; 5—11), 
Comerțul Tîrgu Mureș — Con- 
pref C.S.Ș. Constanța (63—74 ; 
10—12).

Programul jocurilor din Bucu
rești — sala Rapid, ora 11,30 : 
Rapid — Voința Brașov (f. A) ; 
sala Construcția, de la ora 10,15 : 
Automatica — Olimpia C.S.Ș. 
Arad (m. B), Politehnica Spor
tul Studențesc București — 
U.R.B.I.S. București (m. B) ; 
sala Academia Militară, ora 
9,30 : Academia Militară — So- 
dlstul Rîmnicu Vîlcea (m. B).

HANDBAL : CÎTE TREI INTILNIRI 
LA MASCULIN Șl FEMININ

Participarea echipelor feminine 
Mureșul, Știința și Chimistul (în 
semifinale) și celor masculine 
Steaua, Dinamo București și 
Politehnica Timișoara (sferturi 
de finale) In competițiile conti
nentale intercluburi face ca e- 
tapele de duminică ale camplo-

Dispută la fileu între doi „centrali" : stelistul Pentelescu (ata- 
cind) și dinamovistul Rotar (la - ..................
decis un nou titlu pentru Steaua

blocaj) în partida finală care a 
Foto : Eduard ENEA

tlllllliuilllljllll/llllllllllllllllllllllllll

SURPRIZĂ LA POLO : VOINȚA CI 
LA EGALITATE (8-8) CU Di’

din plin valoarea scăzută a 
meciurilor furnizate de aceste 
echipe. Mai mult ca oricînd, 
toate iși fixează „strălucitul" 
obiectiv de a nu retrograda ' 
Nimeni nu le ia la rost pen
tru felul cum se pregătesc și 
joacă. Iar lipsa unei replici 
valoroase dată fruntașelor nn 
face decit să diminueze nivelul 
competitivității internaționale 
a acestora (după cum s-a vă
zut în C.O.E.). precum și a 
reprezentativei. O realitate ca
re trebuie să pună pe gînduri...

Să mai adăugăm că puțini

tineri au ieșit la „rampă" în 
sezonul încheiat. Dincolo deste- 
lifitul Stăvariu și d:namov.slul 
Vișan, cu greu am mai putea ci
ta vreun nume demn de subli
niat. Tot mai mare reținere ia 
promovări d? tineri in sexte
te. In schimb, s-a făcut apel 
la jucători care abandonaseră 
activitatea (așa s-a salvat de 
la retrogndare Tractorul 
șovl), cei in vîrstă (sau 
te în vîrstă!) constituind 
în majoritatea echipelor.
și aceasta o realitate simpto
matică...

natelor naționale să programeze 
numai cîte trei partide, celelalte 
disputîndu-se In devans, 
fiind aminate. In aceste 
diții, din etapa a XV-a a între
cerii feminine 
dispute numai 
structorul Timișoara — Confec
ția (cu implicații directe pentru 
retrogradare). Textila Zalău — 
Rulmentul Brașov (meci care 
poate inversa ordinea locurilor 
4—5 în clasamentul actual) și 
Rapid — TEROM Iași (Sala Ra
pid, ora 10, partidă între ocu
pantele locurilor 7—8, la egali
tate de puncte ; rapidistele au 
avantajul terenului propriu, iar 
ieșencele vor să confirme forma 
bună manifestată în finala „Cu
pei României"). Rezultatele par
tidelor disputate : Dorobanțul — 
Mureșul 17—26 și Mecanică Fină 
— Chimistul 30—30. Jocul Hidro
tehnica — Știința va avea loc 
joi 23 martie.

în campionatul masculin, eta
pa a IlI-a : Comerțul Sînnico- 
lau Mare — H.C. Minaur Baia 
Mare (bănățenii sperînd să con
firme victoria de joia trecută în 
fața Politehnicii), Tractorul — 
Dinamo (joc al ambițiilor lo
cale brașovene) șl Universitatea 
Craiova — „U“ C.U.G. Cluj-Na- 
poca (veritabil colocviu studen
țesc). tn întîlnirile care au avut 
deja loc: A.S.A. Electromurcș Tg. 
Mureș — Steaua 29—32 șl Dina
mo București — Dacia Pitești 
33—20. Partida „Poli“ — Știința 
va avea loc miercuri 22 martie.

sau 
con-

urmează să se
Jocurile Con-

Turneul de la Cluj-Napoca, 
din cadrul campionatului Divi
ziei A la polo — prima serie va
lorică, a programat ieri două 
reuniuni. Dimineață, primul 
meci a adus în bazin echipele 
CRIȘUL ORADEA și CSU-TMUCB. 
Mai experimentata garnitură bi- 
horeană, impulsionată de Cos- 
trăș și Gordan, a dominat cu 
autoritate : 5—1 în min. 10,45,
10—6 în min. 20,59, cedînd ini
țiativa în ultima repriză, cînd a- 
vea asigurată victoria. Rezultat 
final : 11—9 (4—1, 2—3,.................
pentru 
dan 5, 
Costrăș 
hălean 
Jianu.

DINAMO — RAPID 10—5 (2—0, 
4—2, 2—1, 2—2). Pentru a nu 
risca nimic, campionii au înce
put în forță, conducted cu 4—0 
te min. 9,30. La acest scor, an
trenorul D. Popescu a făcut 
schimbări ca la... hochei, fără 
ca randamentul echipei să sca
dă : 10—3 în min. 26,21, pe fon
dul unei replici modeste a fe
roviarilor. Hagiu a înscris 4 go
luri, L. Balanov 2, Georgescu 2, 
Ionescu, Cr. Dan cîte 1, respec
tiv R. Dan 2, Lupescu, 
cescu, Bărbulescu.

STEAUA — VOINȚA 
NAPOCA 11—6 (2—2, “

4—2). Autorii golurilor : 
bașu 4, Nuțu 2, I.*.». — 
lanov, r

. 4-2, 1-3) 
Crlșul. Au marcat Gor- 
Fejer 2, Illes 2, Bonca, 
(C), Ștefănescu 3, Mă- 

2, Galenco 2, Ciobăniuc,

Florin-

CLUJ-
3—1, 2—1, 
: Geam- 

Miu 2, L. Ba- 
lanuv, Ragea, Vamoș (S), Col- 
ceriu 2, Farlcaș 2, Sabău, Sebok. 

tn reuniunea de după-amiazâ, 
cel mai așteptat meci a fost cel 
dintre STEAUA și CRIȘUL, în 
care orădenil au condus cu 8—5 
în min. 20,02 ! Pînă atunci, bucu- 
restenii se angrenaseră în jocul 
pozițional al orădenllor, pentru 
ca din min. 23,33, cînd Gordan

a acumu 
eliminare; 
revină și 
ciștigind 
4—0). At 
Angelescu 
To.th 3, 
Băjenaru 
nuare : R 
2-1, 6—1, 
în min. 9 
eliminat . 
Au puntj 
Ilie, Medi 
Jianu 2, 
Arbitri :

Dar cea 
produs îi 
lei, în c 
mari fav 
Sabău, 
suspendai 
făcut un 
cel mai 
dă, print 
reală efli 
bucurește 
gazdele i 
luat chil 
10,55, duț 
evoluție : 
viștii au 
In plus, 
conduceri 
in min. 1 
de ambe 
Marosl -3. 
kaș, Sebi 
laru 2, I 
Au cond 
Median, 
fost de S 
VOINȚA 
2—2, 2—2, 

Sîmbătâ 
nouă reu 
mineață 
namo —

Mir

PARTIDE CU IMPLICAȚII PENTRI 
CLASAMENTELOR LA P( 

ința Odo 
masculin 
Olimpia 
man — 
structorui 
stanța, 
Carpați £ 
— Tehnc 
Tg. Mure 
Construcl 
limpia R(

Etapa a 4-a a returului Cam
pionatelor divizionare de popice 
programează cîteva partide de 
mare atracție, între echipe de 
forțe sensibil egale, angajate în 
lupta pentru un loc pe podiumul 
seriilor respective : Laromet
București — Voința Galati. Glo
ria București — Voința Bucu
rești, Voința Tg. Mureș — C.S.M. 
Reșița, U.T. Arad — Electromu- 
reș Tg. Mureș la feminin, Ex
plorări Cîmpulung Moldovenesc 
— Minerul Vulcan, Electromurcș 
Tg. Muerș — UNIO Satu Mare, 
Metalul Hunedoara — C.F.R. 
Cluj-Napoca la masculin. Iată 
celelalte jocuri care se vor dis
puta astăzi, feminin : Voința 
Ploiești — Mucava Molid, Petro
lul Băieoi — Carpați Sinaia, 
Dacia Ploiești — Ranid Bucu
rești, Constructorul Gherla — 
Voința Timișoara. Hidromecanica 
Brașov — Voința Craiova. Vo-

O In r 
productiv 
din denl 
Popa r, ■? 
Ildiko 
Elena A 
rești) ii 
(Voința 
minin ; • 
rări C. 
Alexandr 
Mare) 91 
Bala Mar

Bra- 
foar- 
baza 
Este

RENOVATA PE...
Se știe că arena de pnplce 

— cu 4 piste — Gloria Bucu
rești avea, pînă nu de mult, 
particularități de natură să 
favorizeze obținerea unor re
zultate superioare potenția
lului real al sportivilor. A- 
ducîndu-ll-se îmbunătățirile 
cuvenite, scindurile de lan
sare si noile popice montate 
la aparatele de ridicare au
tomată au avut darul ca su
prafețele de ioc de aici să 
se apropie de cotele regula
mentare, trlind concurenta 
după adevărata lor valoare.

Toate ar fi fost bune si la 
locul lor. dacă nu ar fi a- 
părut defecțiuni care nun la 
încercare nervii, atit ale 
gazdelor, ctt și ale oaspeți
lor. Despre ce este vorba ? 
tn primul rtnd. jgheabul de 
returnare nu are înclinația 
necesară șl din această cau
ză bilele fie că se opresc 
înainte de lăcașul colector, 
fie Că se... tamponează pe

JUMĂTATE
traseu și cad pe piste tocmai 
cînd popicarii se pregătesc 
să lanseze sau se concen
trează pentru rezolvarea u- 
nor figuri dificile Nu sînt 
excluse nici accidentările 
provocate de... avalanșa bi
lelor. De asemenea, nu fun
cționează toate fotocelulele 
care semnalizează eventuale
le deoășiri, fapt ce produce 
discuri contradictorii.

Fără doar si poate, aceste 
derea^ări ale arenei 
fi eliminate, dacă 
nrinc^noli nu ar fi 
începerea întrecerilor 
verifice starea de concurs a 
pistelor, în spiritul nodor 
măsuri luate de biroul fede
ral. Să sperăm că organiza
torii vor remedia defecțiuni
le semnalate, iar arbitrii, ne 
TOATE arenele unde sînt 
delegați, nu vor -mai abdica 
de la îndatoririle lor.

Troian IOANIȚESCU

puteau 
arbitrii 
permis 

fără să

FRUNTAȘELE RUGBYULUI SUSȚIN PRIMELE JOCURI ALE 
TMUCB 
mătoare 
16 p. Pet
15 p, Pe 
această < 
vînd de 
o restani

Iată și 
Hidrotehr 
CFR CO 
Tecuci — 
ța, Hidre 
șini Grei 
tiv Peti 
Studențes 
gla, Met;
16 Febru; 
trolul O 
Oradea.

întrecerea rugbyștllor din Di
vizia A s-a reluat in prima par
te a lui martie, dar returul 
campionatului începe abia mîi- 
ne. In seria de elită, protago
nistele sînt gazde. Astfel, Steaua 
primește vizita echipei Rulmen
tul Birlad (meciul începe la ora 
10), avînd clar prima șansă, în 
timp ce Dinamo va evolua în 
compania formației Știinta Pe
troșani, în Capitală, dar nu 
chiar... acasă ; întilnirea e pro
gramată pe terenul Mecanică 
Fină, tot de la ora 10 și pare 
mal echilibrata, fiindcă în tur 
a fost 15—15. iar bucureștenii nu 
pot alinia acum, din motive o- 
biective, cea mai bună garni
tură... La Baia Mare. Știința

replica „XV"-CEMIN primește . ___ „__
lui C.S.M. Sibiu, pe Litoral au 
loc două partide 
versitatea Eltim
T.C. Ind. Constanța
Roșie), iar la Buzău se întîlnesc 
formațiile Contactoare din loca
litate și Politehnica Iași. Se pare 
că va fi o etapă a gazdelor...

A ÎN SERIA A DOUA a Divi
ziei A au loc opt jocuri. îna
inte de a aminti programul lor. 
să menționăm că în grupa I con
duce CSM 
ximum de 
de Mașini 
pid Buc. 
cîte 15 p. 
der este

(Farul — Unl-
Timișoara șl 

Grlvița

IMU Suceava, cu ma- 
puncte (21), urmată

Grele Buc. 19 p, Ra- 
și Hidrotehnica Iași 
In cealaltă grupă. 11-

Sportul Studențesc

TURNEELE FINALE LA BASCHET Mi
(Urmare din par). 1)

In întîlnirea Dinamo Bucu
rești — I.C.E.D. C.S.Ș. 
rești — scor final 
(44—45) — campionii 
tîmpinat o rezistență 

ce le-a folosit 
finalei de duminică.

Niculescu 38. Da- 
Constan- 
Iacob 2.

4 Bucu- 
101—86 

au în- 
dîrză, 

în per-

Stînd

stînd ■ 
toc cu 
plcloru-

$

3—4. Revenire , 
îndoirea ușoară 
nunchilor : 7—8. 
venire (4x81.

Ex. 2.

Revenire : 5—8. Ace
eași mișcare cu picio
rul dretrt (4x8'PRACTICAȚI ZILNIC GIMNASTICA!

Ex. 5. 
nile pe

tx. 3. Sund depu.vat 
cu mîinile pe șold : 
1—2. Ridicarea picio
rului stlne (Îndoit) 

|-1

Programul numărul 12 (pentru grupa 
de profesii : stomatologi, farmaciști, 

grafi, opticieni, țesători, funcționari)

Exercițiul
Din oozllla 
i—8. Mers pe 
rularea labei 
Iul si ridicarea genun- 
"h'-mu sus (8x2

a V-a 
tipo-

depăr
tat cu pumnii strînși : 
1—2. Ridicarea brațe
lor’ prin înainte sus 
și extensia trunchiu
lui cu arcuire : 3—4.
Ducerea brațelor late
ral orin arcuire (4x4).

1.

suna aepar- 
mllnlle pe 

Răsucireașold : 
trunchiului spre 
ga • 2. Arcuire : 
Aceeași mișcare 
dreapta

Stînd depăr- 
. Ridicarea 

brațelor prin înainte 
lateral sus simultan 
cu extensia caoulu' 
și Inspirație • 3—4
Revenire cu expira
ție : 5. Răsucirea ca
pului spre stînga. cu 
Inspirație : 8. Revenire 
cu expirație : 7—8. A- 
ceeasi mișcare spre

ceea 
spectiva 
Marcatori .
vid 17, Popa 15, V. 
tin H, Uglai 9. V.
Sinevici 7, Hălmăgeanu 2, res
pectiv C. loan 21, Mădirjac 22, 
Robert 18, Pogonaru 15, Lazăr

4, M. Iacob 3. Arbitri : Al 
Guță — Z. Raduly.

STEAUA .. .............  .........
ORADEA
Turneul din Sala Sporturilor 
din Oradea continuă sîmbătă 
și se încheie duminică, zi în 
care va avea loc și derbyul 
Steaua — Dinamo, 
pentru stabilirea 
țării. Menționăm 
campionat scorul 
directe este egal .
ca și cel al partidelor dispu
tate de-a lungul anilor (71—71) 
și al titlurilor cîstigate (18—18).

- DINAMO IMPS
107—89 (51*—47).

decisiv 
campioanei 

că în acest 
întîlnirilor 

(1—1), la fel

ELBA 
TALOTE 
KEȘ 110 
za a do 
cat cu i 
David 11 
Scaletchi 
Secuianu 
nescu 7, 
pectiv S 
Pascu 7, 
Mikloș f 
breceni
Arbitri : 
Cuțov.

TIMIȘOARA. 17 (prin tele
fon). tn lupta pentru evitarea 
retrogradării echipele angre
nate fac multe eforturi pentru 

a termina învingătoare aceste 
ultime meciuri ale turneului 
timișorean.

FARUL CONSTANȚA — 
U- CLUJ-NAPOCA 97—96 

(50—57). In primul meci al reu
niunii de vineri echipa clujea
nă. care pînă acum nu a acu
mulat nici o victorie, 
din răsputeri pentru 
în fața „marinarilor" 
tr-un final dramatic, 
să învingă la limită, 
fost strîns. 
numeroase 
oară în min. 36 : 
5 secunde înaintea 
final, studenții 
96—95. dar 
coșul cîștigător pentru Farul. 
Au marcat: Mănăilă 23, Tecău

a luptat 
a cîștiga 
care în- 

au reușit 
Meciul a 

înregistrîndu-se 
egalități. ultima 

88—88. Cu 
fluierului 

conduceau cu 
Cucoș a înscris

20, Moldovcanu 20, Bîiccanu 18, 
Cucoș 8, Ilucă 6, Coroamă 2, 
pentru Farul, respectiv Pulbe
re 23, Pintea 18, Mureșan 18. 
Olpetrean 10, Rotaru 10. Hnat 9, 
Crăciun 8. Au arbitrat I. Oiaru 
și M. Constantinescu.

ACADEMIA MILITARĂ ME
CANICĂ FINĂ 
— RAMIRA 
98—85 (47—41). 
rie consecutivă 
lor. Ei mai speră într-o sal
vare de ultimă oră. dar în 
meciul anterior Scarlat șl Fru
moșii s-au accidentat și fără 
doi îucători înalți va fi destul 
de greu. Au înscris Bîrsan 
26. Braboveanu 24. Hoit 22, 
Panaitescu 14. Ma-inescu 6. 
Hurmuz 2, Nicolae 2, Miulcs- 
cu 2 pentru fnvtegătorț res
pectiv Cioc’an 16, Ciciș 16, 
Popescu 14. Flirca 13. Dumi
tru 9, Nater 10. Mara 7. Ar
bitri :• M. Aldea — I. Olaru.

BUCUREȘTI 
BAIA MARE 
A treia victo- 
a bucureșteni-

NUME1 
TRAGER 
MARTIE 
I : 88/"» 
EXTR.iC 
64 76 35 
TOTAL 
829.302 k 
report la

CÎSTIG 
„LOTO : 
1989. Cat 
25% a 1 
6.50 varit 
goria 3 : 
tegoria 4 
categoria 
categoria
• Așa 

format, 
martie, e' 
loc TR 
PRONOEÎi



I I Miine, in Divizia A
7 ?3>F

A I
cu 
să

egale 
steaua 
rezultatul, 
2-2, 2-4, 
imbașu 4, 
Gordan 3, 
rbitrat B.
In conti- 

.3—4 (2—2, 
ul de 2—2 
U) a fost 
înlocuire.

Fărtăiș, 
Lbrii (R), 
tefănescu. 
1. Ilea. 
■priză s-a 
dă a zi- 

păreau 
iar fără 
neață și 
ujenii au 
at, poate 
a perioa- 
:tiv, de 

după ce 
cu 2—0, 

galat, au 
în min. 

a avut o 
, dinamo- 
le de om 
ița a luat 
au egalat 
ind ratări 

înscris : 
arc, Far- 
nu 3, O- 

Ionescu. 
■.te — V. 
minări a 
ul final : 
—8 (2—2,

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

are loc o 
inică di- 
byul Di- I
:oresp.

L I
Oradea; 
ireștl — 
ilul Ro- 
.1, eon
ii. Con- 
ÎȘOV — 
.ia Mare 
, C.F.R. 
rnăveni, 
) — o-

I
I
I

SE VOR FACE (iarăși) SIMȚITE REPLICILE OASPEȚILOR?
diferite. Băcăuanii, după 
etape fără eșec, clujenii — 
potrivă — fără acumulări, 
celelalte două partide ale 
gramului, Inter Sibiu 
vizita Iui F.C. Argeș, 
tîndu-se cu prima șansă, 
F.C. -------

Returul primei divizii conti
nuă. Miine, pe șapte stadioane 
din țară, tot atitea intîlniri con- 
tind pentru etapa a 20-a. Cele
lalte două partide, victoria — 
Sportul Studențesc șl Steaua — 
Dinamo, sînt programate marți 
și, respectiv, miercuri. Care meci 
se desprinde de pe programul 
de miine 7

Am fi tentați să numim mai 
Intii intîlnirea de la Brașov. 
Gazdele au avut un start bun 
șl fructuos, Corvinul, dimpotri
vă, n-a acumulat nimic în a- 
ceste prime 180 de minute. în
trevedem. deci, o dispută echi
librată. Pe aceeași linie de in
teres plasăm și meciul de la 
Galați, oțelul luptă să pără
sească zona de clasament în 
care se află. Universitatea Cra
iova ocupă un loc cu totul ne
obișnuit pentru ea. pentru „car
tea ei de vizită”, pentru posi
bilitățile lotului său. Va fi in
teresant de urmărit duelul din
tre experimentatul antrenor M. 
Dridea șl mult mai tînărul său 
coleg S. Cirțu.

Să privim acum ctteva partide 
sub raportul replicilor forma
țiilor în . deplasare. Ne gîndim. 
de pildă, la Flacăra 
(locul 5), prezentă pe 
din Tg. Mureș, sau la 
(locul 6), care va juca

3 ”/ ------
stanța. Prin perspectivele celor 
două de a figura mal departe 
în lupta pentru locurile pluto
nului fruntaș, dar și prin dorin
ța firească a gazdelor de a 
realiza punctajul de pe teren 
propriu — e vorba de A.S.A. 
și, respectiv. Farul — este de 
presupus că vor rezulta întîlniri 
de ridicat angajament, așa cum 
trebuie să fie, de altfel, parti
dele de campionat. La Bacău, 
vecinele de clasament S.C. (10) 
și „U“ Cluj-Napoca (9) anga
jează partida în stări psihice

două 
dim- 

tn 
p re

primește 
prezen- 

. .... ___ iar
Bihor apare și ea în po

ziția de favorită a întîlnirii cu 
rapidiștii bucureșteni. Dar, cum 
mal afirmam tot la această ru
brică, ambițiile oaspeților par să 
se fi mărit, așa că surprizele 
pot apare oriunde.

In căutarea viitorilor

O INVESTIGAȚIE UTILĂ

PE AGENDA COMPETITIONALA

Moreni 
stadionul 
F.C. Olt 
la Con-

F.R. Fotbal a stabilit progra
mul întilnirilor internaționale șl 
a reprogramat etapele Diviziei 
A din lunile martie șl aprilie. 
Iată cum arată acest program :
• România — Italia, miercuri 

29 martie, meci amical, care se 
dispută la Sibiu ;
• etapa a 21-a a Diviziei A, 

duminică 2 aprilie ;
• Cupa Campionilor Europeni, 

semifinala (turul), Steaua — 
Galatasaray, miercuri 5 aprilie ;
• etapa a 22-a a Diviziei A, 

duminică 9 aprilie ;

• Polonia — România A, 
miercuri 12 aprilie, partidă ami
cală. se dispută la Varșovia ;
• etapa a 23-a a Diviziei A, 

duminică 16 aprilie ;
• Cupa Campionilor Europeni, 

semifinală (returul), Galatasaray 
— Steaua, miercuri 19 aprilie

• Grecia — România, meci 
preliminariile 
aprilie ;
• etapa a 

duminică 30

C.M., miercuri

24-a a Diviziei 
aprilie.

Campionatul speranțelor
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STEAUA Șl IJNIV. CRAIOVA URCA PE PODIUM
Tresărire de orgoliu a echipe

lor de speranțe ale cluburilor 
care au acordat și acordă aten
ție pepinierelor proprii, jucăto
rilor tineri, talentelor adevărate...

Steaua, victorioasă în ambele 
partide ale returului, a urcat pe 
poziția secundă a clasamentului, 
pornind decisă în urmărirea li
derului. Rămîne de văzut dacă 
echipa pregătită de Teodor An- 
ghelînî va avea forța necesară 
să recupereze, etapă de etapă, 
diferența de puncte care o des
parte de ambițiosul „unsprezece” 
al nu mai puțin ambițiosului 
Constantin Frățilă.

Universitatea Craiova a ajuns 
și ea pe „podiumul” întrecerii, 
treeîndu-și în cont trei din cele 
patru puncte ale returului. Sem
nalăm faptul că, acum, la con
ducerea formației craiovene se 
află Nicolae Zamfir, antrenor 
energic, tenace, priceput, sub 
impulsul căruia, sîntem siguri, 
echipa va juca un rol important 
în campionat și se va constitui 
în aceeași pepinieră eficientă 
din care vor apărea alte șl alte 
talente.

Dar „saltul” acestor două echi
pe n-ar fi fost atît de specta
culos dacă revelațiile turului — 
A.S.A. și F.C. Bihor — nu ar 
fi bătut pasul pe loc în această 
primăvară. A.S.A. nu poate fi 
criticată, pentru că speranțele ei 
au fost promovate în bloc la 
prima echipă, ceea ce nu e de-

loc rău, pentru că el, copiii de 
azi, pot rezolva — MIINE — si
tuația precară a echipei, readu- 
cînd-o pe linia de plutire.

Doi jucători foarte tineri, Pri- 
săceanu și Amărzeanu, au fost 
promovați in prima echipă a iul 
F.C. Argeș. Sînt încă juniori, 
sînt talentațl, sînt dornici de a- 
firmare (ambii provin de la 
C.O. Viitorul). Duminica trecută, 
bucuria primăverii lor a fost 
foarte mare, cu atit mal mult 
cu cit foștii coechipieri de la 
„speranțele” Argeșului și-au ju
cat meciul într-un anonimat to
tal, pe un teren necorespunză
tor, intr-un cîmp Ia marginea 
Morcnilor 1 Am mai menționat 
șl cu alt prilej că este firesc, 
desigur, ca cluburile divizionare 
A să-și menajeze terenurile cen
trale, mal ales acum, la ieșirea 
din iarnă. Dar este Ia fel de 
normal ca speranțele să fie pro
movate, totuși, pe terenuri cit 
de cît acceptabile, care să ofere 
condiții bune de desfășurare a 
jocurilor, așa cum specifică 
foarte clar regulamentul. Dacă 
avem pretenții mari de la acest 
campionat — și e bine că avem, 
el trebuind să-i pregătească in 
mod corespunzător pe jucătorii 
tineri — atunci este absolut ne
cesar să I se acorde atenția cu
venită de către toate divizio
narele A.

Laurențiu DUMITRESCU

1. DINAMO 19 15 2 2 45-20 31
2. Steaua 19 12 5 2 38-14 24
3. Univ. Cv. 19 10 4 5 54-30 23
4. A.S.A. 19 11 1 7 45-34 23
5. F.C. Bihor 19 10 4 5 33-23 23
6. F.C. Argeș 19 9 3 7 34-31 21
7. Oțelul 19 9 2 8 39-29 20
8. „U“ Cj.-N. 19 8 4 7 31-45 19
9. F.C. Olt 19 7 4 8 33-22 17

10. Victoria 19 8 3 8 30-28 17
11. FCM Brașov 19 6 6 7 34-33 16
12. F.C. Inter 19 7 4 8 26-34 14
13. Corvinul 19 6 2 11 28-40 13
14. F.C. Farul 19 6 2 11 26-38 13
15. S.C. Bacău 19 5 3 11 21-41 12
16. Flacăra 19 5 2 12 27-44 10
17. Rapid 19 3 6 10 19-35 9
18. Sp. Stud. 19 4 1 14 21-43 8

Pe linia bunelor intenții sta
tornicite în ultima vreme, forul 
de specialitate, prin antrenorul 
federal M. Radulescu, a făcut o 
nouă investigație pentru cunoaș
terea fondului valoric de tineri 
jucători capabili să asigure con
tinuitatea internațională a fotba
lului nostru la nivel de repre
zentare (echipe de tineret și 
chiar olimpice). Acțiunea a a- 
vut loc la începutul săptăminii 
(luni șl marți), sub forma unui 
trial desfășurat pe stadionul 
Sportul Studențesc din Capitală. 
De data aceasta au fost trecuți 
în revistă numai jucătorii care 
au încheiat junioratul, adică cei 
născuțl după 1 august 1969.

27 de tineri fotbaliști au spus 
„prezent” la trial, ei provenind 
fie din loturile divizionare A, fie 
din Divizia B (titulari la forma
țiile respective) sau din campio
natul „speranțelor” (recoman
dați de antrenorii lor). Testarea 
din prima zi a adus in teren 
două formații, in „galben” și 
„roșu”, care au oferit o primă 
imagine a posibilităților celor 
convocați, după care, marți. Io
tul restrins, de 20. a fost supus 
unul alt joc de verificare, in 
compania Sportului Studențesc, 
echipă care a prezentat în te
ren numeroși titulari. Scor: 1—1, 
prin golurile marcate de Maier 
șl, respectiv. Bondoc. Iată șl 
numele celor examinați : To
dericiu (F.C.M. Brașov) și Ar
canu (Universitatea Craiova) — 
portari. M. Marius (Avîntul Re
ghin), M. Popescu (Pandurii Tg. 
Jiu). Tetileanu (Corvinul Hune
doara), Pîrvu (F.C.M. Brașov), 
Săsărman (Gloria Bistrița), Ră
chită (Metalul Plopeni). Ștefă- 
nică (Electroputere Craiova), 
Dumitru (F.C. Argeș), Cristescu, 
Ci. Stoica și Carabaș (toți de la 
Universitatea Craiova). Șumudi- 
că (Sportul Studențesc!, Maier

(A.S.A. Tg. Mureș), Ilea (Explo
rări Cîmpulung Moldovenesc). 
Buia (Minerul Cavnio). Oprea 
(Steaua) Matache (Dinamo) • și 
Tănase EOțelul Galați).

In postura de examinatori, un 
grup de competent! tehnicieni : 
A. Niculescu, N. Petrescu, I. 
Oană, N. Gorgorin, C. Simiones- 
cu, L. Ianovschi. D. Nicolae-Nl- 
cușor. In comisie” au mai fost 
cooptați și antrenori mai tineri 
— D. Apolzan, I. Tănăsescu, M. 
Pigulea, C. Jurcă, I. Stoișor. La 
sfîrșitul trialului, acest „com
plet” a formulat eîteva conclu
zii, pe care Ie prezentăm suc
cint : • Acțiunea s-a dovedit 
utilă, ea aducînd in prim-plan 
cîțlva fundași talentat! — M. 
Marius, Pîrvu, Dumitru, deosebit 
de combativi, precum și mijlo
cași cu frumoase disponibilități 
tehnlco-tactlce — Cristescu, CI. 
Stoica, Maier. • Cei doi portari, 
Todericiu și Arcanu, au dovedit 
și ei unele calități. însă n-au 
competitivitatea necesară. Mai 
trebuie să se pregătească și, e- 
vident. trebuie urmărit! în con
tinuare. ca și fundașii centrali 
M. Popescu, Răchită, Tetileanu 
șl Săsărman (ce gabarit impre
sionant are bistriteanul !). In 
aceeași situație sînt și ..vîrfurile” 
Ilea. Buia și Tănase. • în sfîr- 
șlt. alte constatări au evidențiat 
seriozitatea cu care cluburile și 
asociațiile sportive au privit ac
țiunea respectivă, ca șl recepti
vitatea și ambiția jucătorilor 
convocați de a nu tace un sim
plu act de prezentă.

Astfel de acțiuni se impun a 
fi repetate, ele creînd emulația 
necesară în rîndul tinerilor ju
cători dornici de afirmare. Le 
așteptăm !

Stelian TRANDAFIRESCU

PROGRAMUL Șl ARBITRII EWEI DE MllNE A DIVIZIEI S
seria I C.F.R. Pașcani — Po

iana Cîmpina : D. Puia (Dej) ; 
Ceahlăul p. Neamț — Petrolul 
Ploiești : Ad. Nicolescu (Pi
tești) ; Gloria Buzău — A.S.A. 
Explorări c. Lung Moldovenesc ( 
D. Crăciun (Cluj-Napoca); C.S.M. 
Suceava — F.C.M. Progresul Bră
ila : I. Metea (Aiud) ; C.S. Bo
toșani — Aripile Bacău : Z. Er
dei (Slatina) ; Politehnica Iași — 
Unirea Focșani : M. Lăzărescu 
(București) ; F.C<M. Delta Dina
mo Tulcea — Metalul Plopeni : 
G. Andrei (București) ; Steaua 
Mizil — FEPA ’74 Bîrlad : J. 
Grama (București) ; Prahova 
c.S.u. Ploiești — șiretul Paș
cani : p. Bogdan (Reghin).

SERIA a Ii-a. Dacia Pitești — 
Metalul Mangalia : Gh. Cagula 
(B. Mare) : A.S. Drobeta Tr. Se
verin — Electroputere Craiova : 
D. lonescu (Ploiești) ; C.S. Tîr- 
goviște — Metalul Mija : S. Pan- 
telimonescu (Scăeni) ; Electro- 
mureș Tg. Mureș — I.C.I.M. Bra
șov : T. Bone (Oradea) ; Spor
tul „30 Decembrie” București — 
Minerul Motru : Gh. Vodă (P.

Neamț) ;
Dunărea _____ . __________
(București) ; Metalurgistul Slati
na — F.C.M. Caracal : B. Minea 
(București) : Gloria Pandurii Tg. 
Jiu — Chimia Rm. vîlcea : Ad. 
Moroianu (Ploiești) ; Jiul Petro
șani — Gaz Metan Mediaș : A. 
Coroianu (Cluj-Napoca).

SERIA» a IlI-a : C.S.M. Reșița 
Arad : Gh. Popescu 

(Slatina) ; Strungul Arad — Me
talul Bocșa: I. Nâltan ~ “
A.S. Paroșenl Vulcan 
Progresul Timișoara : 
cea (București) ; F.C. 
reș B. Mare — Unirea 
lia : V. Mihăilă (Sibiu) 
tura Zalău 
St. Hampu (București) 
Mecanică Orăștie — 
Tirnăveni : V. Busuioceanu (Rm. 
Vîlcea) ; Gloria Bistrița — Avîn
tul Reghin : L. Munteanu (Giur
giu) ; Politehnica Timișoara — 
C.F.R. Timișoara : M. Nicolau 
(Bacău) ; Olimpia S. Mare — 
Gloria Reșița : M. lonescu (Pi
tești).

Tractorul Brașov — 
Călărași : I. Chelaru l

1

U.T.

(Predeal); 
— A.S.A. 
M. Don- 
Maramu- 
Alba Iu- 

... ; Armă- 
Minerul Cavnlc : 

Dacia 
Chimica

• MINIAERONA- 
VEI COMPANIEI
SCANDINAVE i-au 
fost necesare cinci o- 
re de zbor pentru a-i 
aduce la București pe 
fotbaliștii lui 
Goteborg. 
nevoia unei 
tiri. în timp 
așteptau 
.marii 
gesson. Johansson 
comp, 
re in 
minge 
hoc 
Kjell 
ceiași ___
s-a văzut, 
lași... rezultat) 
re-1 văzusem, 
ani în urmă. 
„Otopeni”. în 
pretarea „blonzilor” 
de la Brdndby. • Ex
trem de preocupat 
de îngîndurat ne-a a- 
părut miercuri, 
vestiare. înaintea pri
mului fluier de arbi
tru. șeful secție! de 
fotbal a clubului 
Steaua. Cristian 
tu, handbalistul 
excepție, care, cu 
în urmă, 
almente
După meci, la cabine, 
reîntîlneam un 
Cristian 
destins.
chiar, 
plet de 
re-1 frămîntaseră 
devreme cu 90 de mi
nute. cînd poate, 
glndea că oricum, la 
fotbal golul se obține 
mai greu 
handbal. • 
spun decît că

Am contri- 
i gol... l-am 

al treilea... 
aș mai a- 
adăugat 7”, 
la vestiar. 

Ni-

I.F.K.
Simțind 
dezmor- 
ce iși 

bagajele, 
blonzi” In- 

et 
jonglau fleca- 
parte cu cite o 
distribuită ad- 

de antrenorul 
Pettersson. 
„joc” (șl.

eu

A- 
cum 
ace- 

pe ca- 
cu doi 
tot pe 

inter

la

Ga- 
de 

ani 
re-Incînta 

tribunele.
alt... 
malGatu. 

mal. surizător 
uitîrid com- 
indoiellie ca

rnal

decît în 
.Ce să vă 

slnt

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
fiind ULTIMA ZI pentru procu
rarea biletelor. Reamintim celor 
care tncă nu și-au jucat nume
rele favorite la această tragere 
că se extrag 48 de numere în 
cadrul a 8 extrageri, se clștigă 
cu 4 și respectiv 5 numere din 
12 extrase (întrucît extragerile 
sînt „legate” cite două), iar ‘ ’ 
letele de 25 lei varianta au 
ces la toate extragerile. Cu 
cest prilej, participanților li 
oferă așadar, noi posibilități 
a putea obține importante eîști- 

‘ ‘ * autoturisme
peste hd- 
sume de

fi transmise la radio, pe progra
mul I, la ora 17,30. Numerele 
extrase vor ii retransmise, pe 
același program, la ora 22.30, și 
luni, 20 martie, la ora 8,55, o 
dată cu rezultatele concursului 
Pronosport al săptămlnil.

I

fericit 71 
bult ia un 
marcat pe 
altceva ce 
vea de 
se întreba. . 
Hie Dumitrescu, 
mic altceva, am repli
cat noi decît presta
ții asemănătoare pe 
dreptunghiul gazonu
lui. • Ca șl la Mos
cova. deși abia intro
dus în teren. B”""

guri constînd în ... 
„DACIA 1300“. excursii 
tare, precum și variate 
banh

bi- 
ac- 
a- 
se 
de

Pronoex-• Tragerea Multiplă _______
preș de miine va avea loc în 
București, in str. Doamnei nr. 2, 
cu începere de la ora 16,30. As
pecte de la această tragere vor

• TOT ASTAZI, SIMBATA, 
este șl termenul limită pentru 
depunerea buletinelor la con
cursul PRONOSPORT care se or
ganizează duminică 19 martie.

• Informăm pe participant!! 
la concursul Pronosport Inter
mediar din ÎS martie că rezul
tatul meciului 13 al acestui con
curs, REAL SOCIEDAD — V.f.B. 
STUTTGART, este 1—8, dec! pro
nostic 1. Informăm, totodată, că 
omologarea clștigurilor la res
pectivul concurs se va face as
tăzi, sîmbătă, iar luni, 20 mar
tie, va fi dată publicității tn ru
brica din ziarul „Sportul",

a șutat cu sete și a 
înscris. Grăbit cum îl 
știm. ultravitezistul 
formației campioane 
este în stare șl de a- 
șa ceva... • Privind-o 
din fată. Verdin a a- 
preciat. pare-se. mal 
bine faza din min. 6 
cînd Lăcătuș a fost 
„agățat" în careu. El 
n-ar fi lăsat, credem, 
avantajul acordat 
arbitrul 
care 
mă. l-a 
ne goal-keeper-ul su
edez. • „Sînt ferielt 
că, după «perioada 
Craiova». Steaua îmi 
prilejuiește o reintra
re în fazele superioa-

de 
șiQuiniou

în cele din ur- 
dezavantajat

in ultimul minut de 
joc. Aceste încurajări 
deveneau si mal pu
ternice atunci cînd 
publicul simțea că e- 
chlna lui de suflet 
trece nr'n morr 
mai grele. La sfîrșit 
insă o parte dintre 
acești suporteri au 
Invadat — de bucurie 
— terenul ceea ce. 
după cum declara și 
observatorul U.E.F.A 
fostul arbitru Interna
tional Rudy Glockncr 
(din R.D. Germană), 
va aduce clubului din 
Genova 
sancțiune. • O decla
rație 
meci

R.D.
o severă

făcută după 
de antrenorul

GAZON SI VESTIAR „EUROPEAN"

localitate 
București 

reprize 
prima, 

a 
exact 

tempo ri-

re ale cupelor euro
pene. Nu-mi doresc 
decît să continuăm 
tot așa. cu noua mea 
mare echipă., iar foș
tilor echipieri din 
«Bănie» — o evadare 
rapidă din zona peri
culoasă” nl se des
tăinuia Silviu Lung. 
• O dată In plus, 
gazonul terenului din 
Ghencea s-a arătat 
excelent. Meritul re
vine. firește, gospoda
rilor clubului. între 
care și ex-internațfo- 
nalul rugbyst. Radu 
lonescu. (G. Nicolaes- 
cu).

Sampdoriel. Vujadin 
Boșkov : „Dacă și du
minică echipa va ju
ca așa cum a făcut-o 
azi. Inter nu are nici 
o șansă” (n.a. este 
vorba despre meciul 
de campionat Sampdo- 
ria — Inter). • Ando- 
ne a împlinit frumoa
sa vîrstă de 29 de 
chiar miercuri 
ziua meciului 
Cremona. El 
norat această 
sare orintr-o 
tă evoluție 
Din oăcate. i 
și satisfacția 
cărll echipei 
Lupescu. în

namo din 
și Victoria 
a avut două 
diferite. In 
formația noastră 
acționat foarte 
în apărare. „ .
zînd în mare măsură 
elanul gazdelor. pu
țind în două rîndurl 
să si deschidă scorul, 
întăresc cele spuse de 
noi și cifrele din ca
seta tehnică. înregis
trate în primele 45 de 
minute : 4—4 raportul 
de cornere și 6—3 ai 
șuturilor la poartă în 
favoarea 
După pauză, 
brul s-a rupt la 
chlderoa scorului 
către Minge, în 

șl oină la 
a devenit

Stefan, fundașul 
central al victoriei, 
este urmărit de ghini- 

meciu- 
la 
cu 

su- 
de

47 
scoru' 
• D.

Victoriei, 
echlli- 

des- 
de 

min. 
urmă 

4—0.

In timoul 
de la Dresda 
contact dur 

adversar, ei a 
o fisură 

dar
- sere 
să rămînă 
Dînă

• DIN CEI PESTE 
22.000 de spectatori_ al 
meciului de 
mona circa 
tă au venit 
nova orașul 
riel. Purtind 
re 
favorite 
steaguri 
culori, el 
frenetic 
ria din

la Cre- 
80 la su- 
din Ge- 
Sampdo- 

. _ . ......... toți fula-
în culorile echipe’ 

si fluturînd 
în aceleași 

au încura’at 
pe Sampdo- 
orimul oină

ani 
In 
la 

___ o-
i anlver- 

excelen- 
în teren, 
n-a avut 

callfi- 
sale. • 

__ ______ ... schimb, 
s-a aflat printre ju
cătorii care au evo
luat miercuri sub po
sibilitățile 
noscute. El a 
insă 
tncă 
Dă.
a fi 
clat.

de 
Sl-a

lor recu- 
___ _ intrat 

pe teren fiind 
suferind de gri- 

Fapt care merită 
subliniat si apre- 
(C. Firănescu).

dresda,
MECIUL DE LA 

dintre Dy-

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
•Dacă de la prima etapă a 

returului Diviziei B unii antre
nori iși pierd cumpătul, comi- 
țînd astfel acte de indisciplină, 
cum vor evolua lucrurile pe mă
sură ce se vor apropia etapele 
finale ale campionatului 7 Pu
nem această Întrebare referln- 
du-ne. printre altele, la faptul 
că. in meciul cu Chimia Rm. 
Vîlcea, Constantin Ștefan, antre
norul echipei Metalurgistul Sla
tina, tntr-un moment de nervo
zitate, a intrat in teren. fără 
încuviințarea prealabilă a arbi
trului. Legat de aceeași întreba
re. ne vom opri, mai ales la 
cazul fostului international ra- 
pidist Ion lonescu, actualmente 
antrenor la Gloria Buzău. în 
meciul cu Aripile victoria Ba
cău, acesta n-a găsit alt mod

de a-și exprima nemulțumirea 
față de o decizie a arbitrului 
decît de a-șl aduna jucătorii la 
marginea terenului și de a le 
cere să... nu mai joace 1 Că in
cidentul a fost repede aplanat, 
asta e o —

Cel doi _______
cite un avertisment, 
că nu 
litățil 
ștefan 
nescu 
vizită 
tocmai de aceea 1
• Tudorache 

făcut vinovat de ______ .._
tate în partida pe care echipa 
lui a susținut-o la Bacău cu 
Sport Club. In cadrul campiona
tului de tineret-speranțe. El a 
fost suspendat pe o etapă. In

altă poveste, 
antrenori au primit 

. dar credem, 
trebuia pus semnul ega- 

între fapta ’ “ 
și aceea 
indiferent 

a acestuia

im Constantin 
a lui Ion
de cartea 

din urmă.

lo
de 

Sau

(F.C. Olt) 
faulturi i

i s-a 
repe-

'A

I

i
!

on. 
iul 
un 
un 
portat _ _____
coastă dar a conti
nuat — spre cinstea 
lui — să rămînă în 
teren pînă la sfîrșit 
suportînd mari dureri. 
• Mirea a fost eli
minat în min. 73 pen
tru un hent voluntar 
oprind în aer mingea 
adresată lui Giits- 
chow. Mai întîi. arbi
trul suedez 
sson și-a 
carnețelul.
văzut că Mirea 
primise 
galben, i l-a 

pe r-" -----
min.
era 
de.

FredriK- 
consultat 

iar cînd a 
mai 

un .cartonaș 
arătat 

cei roșu • In 
85. cînd scorul 

2—0 pentru gaz- 
la o pătrundere 

frontală. Tiră a 
faultat în careu 
Lieberam, dar 
trul a lăsat jocul să 
continue. Poate că la 
2—1 finalul ar fi 
cu totul altul, 
însă Dynamo a 
punctat de două 
si scorul a luat 
porții neașteptate.
(Gh. Nertca).

fo^t 
de 

arbi-

fost 
Așa.
mai 
ori 

pro- I
(

alt meci al „speranțelor”, cel 
dintre Victoria București șl Uni
versitatea Craiova, Mitriță (U- 
niversitatea Craiova) a socotit 
că e mai ușor să dea cu pi
ciorul în adversar, decît in min
ge. Mitriță va sta pe tușă 4 
etape. Chiar iși poate permite 
luxul Universitatea Craiova de 
a se lipsi de un jucător, fie el 
și de la tineret-speranțe 7 Nu 
credem I

Jack BERARIU

corespondenții 
țară să ne 
(la numerele 

rezultatele 
de fotbal din

Rugăm 
noștri din 
telefoneze 
cunoscutei 
meciurilor 
campionatul Diviziei C. 
care reîncepe miine.
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(Urmare din pag. 1) I
unor cooperative agricole de 
producție, pe baza propuneri
lor secretarului general al 
partidului. Comitetul Politic 
Executiv a aprobat anularea 
tuturor creditelor cooperative
lor agricole de producție, con
tractate pină în anul 1981. în 
același timp, s-a stabilit ca, 
pentru unele cooperative cu 
situații financiare mai grele, 
să fie anulate creditele con
tractate inclusiv pină in anul 
1985, iar pentru altele o reeșa- 
lonare corespunzătoare a res
tituirii tuturor creditelor con
tractate pină in anul 1985. In 
acest fel, cooperativele agrico
le de producție vor beneficia 
de o reducere a creditelor de 
circa 80 miliarde lei. Totodată, 
s-a cerut să se întocmească un 
program special de dezvoltare 
a tuturor cooperativelor agri
cole dc producție, astfel incit, 
în cel mai scurt timp, ele să-și 
desfășoare activitatea cu 
zuîtate 
cit mai

Avînd 
la sută 
de mori și brutării proprii, lo
cuitorii acestora trebuind să se 
deplaseze in alte localități 
pentru a beneficia de aceste 
servicii, în cadrul ședinței, pe 
baza propunerilor secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a stabilit 
ca in cursul acestui an in toa
te comunele să se treacă Ia 
construirea și punerea în func
țiune de mori și brutării, ast
fel îneît, în anul 
mai existe comună 
șl brutărie.

Comitetul Politic 
examinat și aprobat 
TUL CU PRIVIRE 
DUL DE PARTICIPARE 
OAMENILOR 
REALIZAREA 
A BENEFICIILOR 
ÎMPĂRȚIREA BENEFICIILOR 
PENTRU ANUL 1988.

Conform dalelor prezentate, 
acest fond, determinat nemij
locit de nivelul îndeplinirii 
sarcinilor de plan, a indicato
rilor economico-financiari, a 
sporit, anul trecut, în unitățile 
economice de stat față de cel 
din anul 1987.

în cadrul ședinței, s-a subli
niat că, pe lingă retribuții, oa
menii muncii primesc, ca ur
mare a rezultatelor economice 
obținute în anul 1988, sume 
însemnate reprezcntînd partici
parea la beneficii, premii și 
alte stimulente. Pe această 
bază, în acest an, unitățile e- 
conomice — de stat și coope
ratiste — vor primi, sub formă 
de participare la beneficii sau 
alte premii, circa 8,1 miliarde 
lei.

De asemenea, pentru părțile 
sociale depuse la fondul de 
dezvoltare, oamenii muncii vor 
primi circa 1,1 miliarde lei.

In total, pe calea participă
rii la beneficii și a participă
rii cu părți sociale Ia fondul 
de dezvoltare, oamenii mun
cii vor primi. în afara retri
buției, pentru anul 1988, circa 
9.2 miliarde lei.

________ __ re-
economico-financlare 

bune.
in vedere că circa 15 
din comune nu dispun

1990, să nu 
fără moară

Executiv a
RAPOR- 

LA FON- 
A

MUNCII LA 
PRODUCȚIEI, 

ȘI LA

Comitetul Politic Executiv a 
eerut ministerelor, centralelor 
industriale, unităților econo- 
mice, precum $i organizațiilor g 
de partid, sindicale să aefione- 
gfe, in continuare, pentru spo
rirea contribuției oamenilor 
muncii la fondul de dezvoltare 
a întreprinderilor, pentru creș
terea producției și productivi
tății muncii, ridicarea calității 
produselor și reducerea con
sumurilor de materii prime, 
materiale, combustibil și ener
gie, pentru sporirea continuă 
a rentabilității și a eficientei 
economice, a beneficiilor fie
cărei unități economice — ca
lea sigură a sporirii venituri
lor fiecărui om al muncii, a 
ridicării nivelului general de 
bunăstare și civilizație al în
tregului popor.

Comitetul Politie 
analizat și stabilit 
CU PRIVIRE LA 
ZAREA PLANULUI 
MESTRUL II 1989.

Aceste măsuri au 
o eșalonare judicioasă a sarci
nilor pe fiecare lună, cores
punzător prevederilor planului 
pe perioada respectivă.

O atenție deosebită este 
acordată realizării planului la 
export, punindu-se accentul pe 
intensificarea contractării pro
ducției, vămuirea de urgentă 
a stocurilor existente, solutio
narea la timp a tuturor pro
blemelor legate de executarea 
și livrarea ritmică a întregului 
fond de marfti, in structura, 
nivelul calitativ și Ia terme
nele prevăzute.

S-a cerut guvernului, mi
nisterelor, centralelor indus
triale, tuturor unităților eco
nomice, organelor și organiza
țiilor de partid să acționeze, 
în spiritul măsurilor stabilite, 
pentru organizarea și des
fășurarea corespunzătoare a 
activității productive, pentru 
recuperarea oricăror rămîneri 
în urmă și îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a planului 
pe trimestrul al II-lea și pe 
întregul an.

Comitetul 
a hotărit 
PLENAREI 
CENTRAL

Executiv a 
MASURI 
REALI- 

PE TRI-

in vedere

Politic Executiv 
CONVOCAREA 
COMITETULUI

PE GHEAȚA Șl PE ZAPADA

f

&

Z

z

z

I
§
§

z
z

z
__ _ _ AL PARTIDULUI g
ÎN ZIUA DE 12 APRILIE a.c. 
Plenara va avea pe ordinea de 
zi problemele activității eco
nomice și ale activității de 
partid. în cadrul plenarei ur
mează, de asemenea, să fie 
discutate măsurile de nregă- 
tire a Congresului al XTV-lea 
al Partidului Comunist Român.

Secretarul general al parti 
dulul, tovarășul 
Nlcolae Ceausescu. și-a ex
primat convingerea că oameni’ 
muncii întregul popor, aclio- 
nînd cu inaltă răspundere, în- 
fr-nn spirit de ordine si dis
ciplină, vor face totul pentru 
înfăptuirea exemplară a ola
nului pe semestrul I. ne acer’ 
an și pe întregul cincinal, s 
tuturor nla»nrî!<»v si 
melor de dezvo”ar« 
CO-Socîală a tării, 
trainica si sî<r»ră 
•'iinăstSrîi materiale si gnl-H~-. 
ff» «». n/xae-f-r»

Comitetul Politie Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității 
de partid si de stat.

econn***’-

z
%

£
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PATINAJ ARTISTIC
• Proba de perechi din ca

drul Campionatelor Mondiale de 
patinaj artistic de la Paris a fost 
ciștlgată de cuplul sovietic Eka
terina Gordeeva — Serghei Grin
kov. Pe locurile următoare s-au 
situat Cindy Landry — Lyndon 
Johnston (Canada) și Elena Bet- 
schke — Denis Petrov (U.R.S.S.).

In proba individuală masculi
nă, titlul de campion al lumii a 
revenit lui Kurt Browning (Ca
nada), urmat de Christopher 
Bowman (S.U.A.). Gregorcz Fi- 
llpowski (Polonia) și Aleksandr 
Fadeev (U.R.S.S.).

BIATLON
• Concursul de la Oestersund 

(Suedia) pentru Cupa Mondială, 
s-a încheiat cu proba masculină

de ștafetă 4X10 km, tn care vic
toria a revenit echipei U.R.S.S., 
cu timpul de lhl4:57.

HOCHEI
• campionatul Cehoslovaciei 

s-a tnchelat cu victoria echipei 
Tesla Pardubice, care a Întrecut 
tn meciul decisiv cu 4—t pe 
Dukla Trencln.

SCHI
• Proba feminină de 10 km 

din cadrul concursului de fond 
de la Holmenkollen (Norvegia), 
a fost ciștlgată de finlandeza 
Marja-Liisa Kirvesniemi, cu 
th04:13.
• Proba masculină de slalom 

special de la Shlgakogen (Japo
nia) a revenit sportivului aus
triac Thomas Stangasslnger, în
registrat cu timpul de 1:30.32.

TURNEUL DE ȘAH
Turneul internațional de șah 

de la Lugano (Elveția) a a- 
vut doi învingători, la egalita
te; fostul șalanger la titlul 
mondial V. Korcinol și islan- 
dezul M. Petursson. cil cite 8 
p (din 9). Pe locul al treilea

DIN ELVEȚIA
s-a clasat marele maestru ro
mân Florin Gheorghiu, cu 6,5 
p. In „pluton" au terminat o 
serie de favoriți, printre care 
L. Ftacnik (cîștigătorul de a- 
nul trecut), A. Miles. J. Nunn.

PE SCURT •PF SCURT
ATLETISM « Cursa de 10 000 

m. desfășurată la Orlando 
(S.U.A.), a fost ciștigată de a- 
merlcanul Lelth Brandly, in 
28:02, urmat de kenyanul Wil
liam Musyoki 28 3)3 șl mexicanul 
Geraldo Alcala 28:06. tn proba 
feminină, victoria a revenit 
sportivei britanice Elisabeth 
McColgan 30:38.

BASCHET • tn turneul final 
al C.C.E. (m). C.S.P. Limoges a 
tnvlns pe teren propriu, cu 
115—106 (56—53), pe Aris Sa
lonic • tn prima manșă a fina
lei competiției Internationale 
masculine „Cupa Koracl" echipa 
Italiană B.C. Cantu a Întrecut, 
pe teren propriu, cu 89—76 (45— 
35), formațta Partizan Belgrad. 
Returul se va disputa, la 22 mar
tie, la Belgrad.

BOX * Americanul Tony Lo
pez și-a păstrat titlul de cam
pion mondial la categoria super- 
pană (versiunea I.B.F.), tnvin- 
gtndu-1 la puncte pe compatrio
tul său Roky Lokridge. Meciul 
a avut loc la Sacramento (Ca
lifornia).

CICLISM • Cursa desfășurată, 
tn 7 etape, pe șosele din Italia, 
s-a Încheiat la San Benedetto 
del Tronto. cu victoria elveția
nului Tony Rominger, secundat 
de vest-germanul Golz, la 34 se
cunde, pe locul 3 clasîndu-se 
francezul Mottet, la '44 secunde.

TENIS • tn optimile de fina
lă de la Indian Wells (Califor
nia), concurs contînd pentru 
„Marele Premiu", Connors l-a 
eliminat cu 6—1, 6—1 pe Arias, 
Meclr l-a întrecut cu 3—6. 6—3, 
6—1 pe Woodforde, iar Noah a 
Ctștigat cu 6—1, 6—2 partida cu 
Sanchez.

PROGRAMUL SEMIFINALELOR
CUPELOR EUROPENE F«tbal meridiane

Ieri, la Geneva, au fost trase la sorți meciurile din semifinalele 
cupelor europene, programate la 5 și 19 aprilie. Iată programul 
(primele echipe sînt gazde tn jocurile din tur) :

STEAUA BUCUREȘTI 
REAL MADRID

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

F C. BARCELONA 
F.C. MALINES

NAPOLI
V.f.B. STUTTGART

- GALATASARAY
- A.C. MILAN

CUPA CUPELOR
- SREDEȚ SOFIA
- SAMPDORIA

CUPA U.E.F.A.
- BAYERN MUNCHEN
- DYNAMO DRESDA

• Meciul retur, din sferturlls de finală ale Cupei U.E.F.A.. din
tre Real Sociedad San Sebasttan șl V.f.B. Stuttgart s-a tnchelat joi 
noaptea tîrzlu. După 9o de minute. Real Sociedad era tn avantaj 
cu scorul de 1—0 (în tur 0—1), prin golul înscris de Zamora, tn 
mfn. 17. Au urmat prelungirile, tn care nici una dintre formații 
n-a mal marcat. După loviturile de la 11 m, victoria a revenit for
mației vest-germane, cu scorul de 4—2. ea califictndu-se astfel 
pentru semifinale.

GALATASARAY ISTANBUL
Revelația actualei 

ediții a Cupei Cam
pionilor Europeni, 
Galatasaray, a cuce
rit de 18 ori titlul 
de campioană a 
Turciei sl de 14 ori 
Cupa, cu mențiunea 
că pînă tn 1959, tn 
campionat, partici
pau doar cîteva e- 
chipe In liga I (după 
1959 are 8 victorii 
atît In campionat, 
cit și tn Cupă). An
trenată oină nu de 
mult de reputatul 
Jupp Derwall. echi
pa turcă a avut oi
nă acum două pre
zente în sferturile 
de finală ale C.C.E 
(1962—63 șl 1969—70).

Pregătită acum de 
Mustafa Denlzli. Ga
latasaray are In 
Tanju Colak omul 
nr. t. un atacant 
foarte tehnic si e-

ficace. (Gheata de 
aur ’88). ti mal re
marcăm pe portarul 
Iugoslav Simovici 
(titularul „plavi- 
lor" la Euro ’84). 
precum șl pe alti 
cunoscut! Internați
onali turei — Isma
il. Erhan. Savas ș! 
Ugur. Formația țip 
are următoarea
componență : Si
movici — Ismall, 
Btilenf. Erhan. Se- 
mih — K. Savas, Cu- 
neyt, Prekazt (Iugo
slav) — Arif, Colak, U- 
gur. Din lot mai fac 
parte, printre alții 
Tugay. Ilyas, Tilfek- 
ci (a jucat în R.F.G.. 
la V.f.B. Stuttgart 
și Schalke Gelsen
kirchen). lusuf și 
D. Savas. foști sau 
actuali Internațio
nali.

tn actuala ediție

a C.C.E.. formația 
turcă a eliminat pe 
Rapid Viena (1—2 
tn deplasare sl 2—0 
acasă), Xamax Neu- 
châtel (0—3 d. 5—0 
a.) Sl pe A.S. Mo
naco (1—0 d. șl 1—1. 
pe teren neutru, la 
K61n). Tn prezent. 
Galatasaray se află 
pe locul 6 tn cam
pionat. după 24 de 
etape avtnd 41 de 
puncte (11 victorii, 8 
jocuri egale. 5 In
fringed. golaveraj 
43—20). Golgeteru! 
echipei este, bineîn
țeles. Tanju Colak, 
cu 16 puncte marca
te.

Clubul a fost fon
dat tn 1905. fiind u- 
nul dintre cele mal 
vechi din Turcia. 
Culorile sate : gal
ben-roșu.

DE LI 0 ȘTIRE LA AITA
• LA CUI ABA (Mato Grosso), 

meciul amical dintre echipele 
Braziliei șl Ecuadorului s-a în
cheiat cu 1—0 (1—0) în favoarea 
jucătorilor brazilieni. Reprezen
tativa Braziliei va susține, la 27 
martie, în orașul italian Udine, 
un meci cu o selecționată in
ternațională din care vor tace 
parte, între alții, Maradona, 
Gullit, Van Basten, Dasaev, Mi.- 
hailicenko, Francescoli. tn echi
pa braziliană vor juca Romario, 
Careca, Zico. Renato, Junior, 
Tita, Valdo, Nllton, Evair, Julio 
Cesar — a confirmat noul antre
nor, Sebastiano Lazaroni. • E- 
CHIPA Salvador Bahia, recenta 
clștlgătoare a campionatului bra
zilian, a Învins cu 1—0 formația 
Internacional Porto Alegre, în- 
tr-un joc contînd pentru Cupa 
Libertadores. * IN vederea 
PARTIDEI amicale pe care e- 
chlpa U.R.S.S. o va susține la 
22 martie cu P.S.V, Eindhoven, 
au fost selecționați 18 jucători, 
printre care Cianov și Dasaev 
(portari), Kuznețov, Demianenko, 
Besonov (apărători), Mihailicen- 
ko. Aleinikov, Zavarov (mijlo
cași). Savlcev, Protasov. Boro
diuk (înaintași). a» DOUA ME
CIURI restanță, din prima eta
pă a campionatului U.R.S.S. : 
Spartak Moscova — JalghiriS 
Vilnius 4—0 (1—0) : Dinamo Mos
cova — Zenit Leningrad 3—0 
(t—0). • LA LISABONA, meciul 
Portugalia — Malta, pentru pre
liminariile C.E. (juniori II), a 
revenit gazdelor cu 6—0 (1—0).
• finala Cupei Poloniei se va 
disputa la 24 Iunie, Intre Legia 
Varșovia șl Jagelonia Bialystok.
• ECHIPA Costa do Sol din 
Maputo a întrecut cu 3—2 for
mația Union Tanzania, tntr-un 
meci contînd pentru „Cupa 
Campionilor Africii",

COMPETIȚIILE CONTINENTALE MASCULINE DE HANDBAL
Cupa Campionilor Europeni

(Urmare din pag. 1)

se anunță interesant. avînd 
în vedere faptul că elevii an
trenorilor Radu Voina și Ștefan 
Birtalan, mulți dintre ei com- 
ponenți ai lotului reprezenta
tiv, revin în fata propriilor 
suporteri după o serie de re
zultate notabile, intre care 
calificarea în grupa A a 
Campionatului Mondial, Reve
nind la prima competiție con
tinentală, să reamintim că 
Steaua a susținut In această 
ediție cinci partide. în toate 
obținind victoria, ultima reali
zată cu 26—22 tn jocul dc 
acum o săptâmlnă la Siracu
sa, luînd astfel o serioasă op
țiune pentru calificarea tn se
mifinalele C.C.E.. performanță 
ușor de anticipat avtnd tn ve
dere valoarea cunoscută a 
handbaliștilor bucureștenl.

în lotul steliștilor sînt două 
indisponibilități de marcă — 
Constantin Petre și Adrian 
Ghimeș, accidentați, dar eîn- 
tem siguri că înlocuitorii lor 
vor suplini aceste absențe. Va- 
sile Stingă, Marian Dumitru, 
Dumitru Berbece. Marian Mi
tică, Adrian Simion, Tudor Va- 
sile, Cristian lonescu. Virgil 
Niculae. Adrian Stot, Paul Ci- 
cu pornesc ca favoriți. Aceas
ta nu îngăduie insă ignorarea 
elanului, atuul pried pal al ju
cătorilor italieni, din ce In ce 
mai prezenți în coloanele pre
sei de specialitate din Europa. 
Demn de relevat este si fao- 
tul că cinci dintre el sînt com
ponent ai „squadrei azzurea" 
— nortarul Angelo Anzo Mar
co Roși. Massimo Mau ceri. Fa
bio di Gluseope si Luigi Ru- 
bliasso. Partida va ff condusă 
de arbitrii Formanek șl Ro
dinsky (Cehoslovacia).

Cupa
(Urmare din oaa I)

bitorii sportului de aici. Repre
zentanții noștri au și luat un 
prim contact cu locul de des
fășurare a partidei. în dorin
ța de a Intra cu o... oră mai 
devreme în atmosfera jocului. 
Cu toate că pornesc cu un a- 
vantaj de 5 goluri după aoel 
28—23, elevii antrenorilor Ghi- 
(ă Licu și Valentin Samungi 
privesc cu un optimism mode
rat, lucid, această foarte difi
cilă confruntare, dată fiind va
loarea sportivilor de la Empor, 
dar sint hotărîți să facă și pa
sul următor In această presti
gioasă competiție Ei mizează 
pe reintrarea lui Dogărescu, cu 
mari posibilități de a-1 anihila 
pe Borchardt (principalul rea
lizator în tur) dar mal ales, 
pe atuurile cunoscute: apăra
re atentă și greu de trecut, vi
teză și angajare în atac. De-

Cupelor
sigur, se așteaptă ca Empor să 
schimbe registrul tactic. să 
acționeze altfel decît la Bu
zău, să-i pună și mai mult în 
valoare pe Wahl, Garbe, Hahn 
șl Langhoff, dar să sperăm că 
Durău, Zaharia I.icu. Mocanii,

Cupa
(Urmare din pag. 1)

Constantin Jude și Roland Gu- 
nesch, care au avut și o evo
luție mai puțin convingătoare 
în jocul de campionat, de joi, 
cu Comerțul Sînnicolau Mare. 
Cu toate acestea, Matei, Petru, 
N. Dobrescu și ceilalți com
ponent! ai formației timișore
ne, după un judicios program 
de recuperare și antrenament 
la Buziaș, speră, printr-o mo
bilizare exemplară, să produ
că surpriza „sferturilor" și să 
se califice în faza superioară

Jianu, Roșea, Bedivan. Buligan 
(se așteaptă de la el o altă 
formă decît în tur) vor închi
de culoarele de șut și vor gă
si cel mai scurt drum spre 
poarta adversă, drum care să-i 
ducă și spre calificarea mult 
dorită în semifinale. Meciul va 
fi condus de danezii D. Chris- 
iianssen și J. Jorgenssen, ob
servator I.H.F. I,ars Jersmyr 
(Suedia) și va începe la ora 
17 (18 ora României).

I. H. F.
a acestei competiții europene 
intencluburi. Lucrul ar fi po
sibil. pentru că, în întîlnirea 
de la Dusseldorf, handbaliștii 
vest-germani nu au demon
strat o valoare de ansamblu 
deosebită ci. cu îngăduința ar
bitrilor elvețieni, doar un joc 
peste limitele regulamentare, 
nu numai in apărare, ci și tn 
atac. Partida are loc dumini
că. de la ora 10. în sala Olim
pia. Arbitri: Ștefan Klar și 
Peter Molnar (Cehoslovacia). 
Observator I.H.F.. D. Davidov 
(Bulgaria).


