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Intr-o atmosferă de vibrant patriotism, de puternică 
afirmare a unității întregului popor în jurul 
partidului, al secretarului său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU, de entuziastă angajare 
revoluționară pentru înfăptuirea exemplară a 
hotărîrilor Congresului al Xlll-lea, a mărețelor 
obiective de dezvoltare economico-socială a țării

IERI ȘI-A ÎNCEPUT LUCRĂRILE

CONFERINȚA NAȚIONALA A PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
strălucit program de acțiune pentru mersul înainte al patriei 
pe calea socialismului și comunismului, a fost primit 
cu deplină aprobare de participanții la înaltul forum 
al partidului, de întreaga noastră națiune

Luni, 11 decembrie 1987, au 
Început, la București, lucrările 
Conferinței Naționale a Parti
dului Comunist Român, eveni
ment de cea mai mare însem
nătate in viata partidului, a 
tării și a întregului nostru 
popor.

Precedat de o vastă activita
te organizatorică și polltlco-e- 
ducativă pregătitoare, de con
ferințele extraordinare ale or
ganizațiilor județene de partid 
șl a municipiului București, 
marele forum al comuniștilor 
români este chemat să facă 
bilanțul realizărilor obfinute în 
anii ce au trecut de la Congre
sul al XIII-lea al P.C.R., să 
stabilească obiectivele și liniile 
directoare ale activității viitoa
re a partidului și poporului 
nostru în noua etapă de fău
rire a socialismului în țara 
noastră, pentru îndeplinirea cu 
succes a planurilor și progra
melor de dezvoltare economi
co-socială a patriei, de ridicare 
continuă a nivelului de trai și 
a gradului de civilizație al în
tregii națiuni, pentru transpu
nerea neabătută în viată a 
Programului de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a fost întimpinat, la sosirea in 
Sala Palatului Republicii, unde 
se desfășoară lucrările Confe

rinței Naționale a partidului, 
cu deosebită căldură și multă, 
însuflețire de delegați și invi
tați, cu puternice aplauze, cu 
urate și ovații. S-a aclamat 
îndelung pentru eroicul nostru 
partid comunist și încercatul său 
conducător, participants scan- 
dînd cu înflăcărare «Ceaușescu 
— P.C.R.!“.

La conferință participă dele
gați aleși de conferințele ex
traordinare ale organizațiilor 
județene de partid și a muni
cipiului București, reprezentind 
toate categoriile de oameni ai 
muncii — muncitori, țărani, in
telectuali, activiști de partid, 
ai organizațiilor de masă și 
obștești, cadre ale forțelor 
noastre armate — comuniști 
care în întreaga lor activitate 
au dovedit abnegație șl spirit 
revoluționar, pasiune și inaltă 
răspundere în înfăptuirea poli
ticii partidului.

La deschiderea lucrărilor 
Conferinței au fost prezenți 
șefii misiunilor diplomatice 
acreditați în tara noastră, pre
cum și corespondenți ai presei 
străine, trimiși speciali al unor 
agenții de presă, ziare șl re
viste, posturi de radio și tele
viziune de peste hotare.

In aplauzele și uralele celor 
prezent!. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a declarat deschise, 
din împuternicirea Comitetului 
Central, lucrările forumului 
democrație al partidului — 
Conferința Națională.

Secretarul general al parti

dului a adresat un călduros sa
lut tuturor participantilor, 
delegatilor șl invitatilor la 
Conferință și a urat deplin 
succes lucrărilor sale.

A fost adresat, de asemenea, 
un salut prietenesc reprezen
tanților diplomatici ai statelor 
cu care România întreține re
lații, prezenți la Conferință.

în continuare, delegații au 
ales, in unanimitate, prezidiul 
Conferinței, din care fac parte: 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Constantin Dăscălescu, 
Emil Roba, Lina Ciobanu, Ion 
Coman, Nicolae Constantin, Ion 
Dincă, Miu Dobrescu, Ludovic 
Fazekaș, Manca Mănescu, Paul 
Niculescu, Constantin Olteanu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Fană, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulescu, Ștefan Andrei, 
Ștefan Bîrlea, Nicu Ceaușescu, 
Gheorghe David, Mihai Gere, 
Maria Ghițulică, Nicolae Gio
san, Suzana Gadea, Ncculai 
Ibănescu, Mihai Marina, Ilic 
Matei, Vasile Milea, Ioachim 
Moga, Ana Mureșan, Cornel 
Pacoste, Tudor Postelnicu, Ion 
Radu, Ion Stoian, Iosif Szasz, 
Ioan Totu, Ion Ursu, Radu 
Bălan, Vasile Bărbulescu, Sil
viu Curticeanu, Constantin Mi- 
tea, Gheorghe Tănase, Pavel 
Aron, Ion Badea, Ion Bogdan 
Băluță, Vasile Bărbuleț, Came- 
luța Beldie, Maria Bradea,

Aurelia Bratu, Vasile Bulucea, 
Mihai Burcă, Maria Caba, Va
sile Carp, Ana Ciurea, Dumi
tru Constantin, Ion Constanti- 
nescu, Maria Cotuț, Lențuca 
Crețu, Poliana Cristescu, Emi- 
lian Degeratu, Tamara Maria 
Dobrin, Magdalena Domokoș, 
Gheorghe Dona, Vasile Dul- 
gheru, Elena Dumitrașcu, Petre 
Fluture, Valentin Fodor, Ioan 
Foriș, Alexandrina Găinușe, 
Maria Georgescu, Ileana Giur
giu, Ion Giuvelcă, Gheorghe 
Ilaralambie, Maria Dineu, Ion 
M. Nicolae, Maria Lazăr, An
drei Neagu, Maria Necula, Ma
rin Ncdea, Pătru Tăun, Iulian 
Ploșiinaru, Constantin Popa, 
Dore! Mihai Popa, Ion Popescu, 
Ion Popescu Puțuri, Paula 
Priotcasa, Elena Pugna, Con
stantin Radu, Aurel Sandu, 
Veronica Sandu, Maria Saviuc,

(Continuare in pag. a 4-a)

PROFUND ECOU ÎN INIMILE SPORTIVILOR ȚARII
CU EXCEPȚIONAL SPIRIT REVOLUȚIONAR PRIN FAPTE, RĂSPUNDEM GRIJII PARTIDULUI

Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
iubitul nostru conducător, 
părintele drag al tinerel 
generații, in prima zi a 
Conferinței Naționale a 
partidului, a constituit o 
strălucită analiză a realităților 
din România socialistă, sub 
toate aspectele construcției noii 
societăți. Cu excepționalul său 
spirit revoluționar, Secretarul 
general al partidului, președin
tele tării, a jalonat atît dru
mul înfăptuirilor, cit și pers
pectivele de dezvoltare conti
nuă, de ridicare a scumpei 
noastre pairii pe noi culmi de 

progres și civilizație. în trasa
rea obiectivelor imediate și 
de viitor ale propășirii țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat importanța intensifi
cării eforturilor fiecăruia din
tre oamenii muncii, în dome
niul specific de activitate, a 
angajării depline, conștiente 
pentru împlinirea tuturor nă
zuințelor. Este, desigur, și ca
zul tinerei generații, din care 
facem parte șl noi, sportivii 
țării. Am avut bucuria de a fi 
putut întîmpina, împreună cu 
colegii mei de la înot, cu cei 
ce ne îndrumă, lucrările im
portantului forum al comuniș

tilor cu satisfacția succeselor 
la cele mai recente mari com
petiții — Jocurile Mondiale U- 
niversitare și Campionatele Eu
ropene. Avem acum datoria de 
a ne pregăti și mai bine pen
tru a reprezenta în modul cel 
mai demn tricolorul românesc 
la suprema întrecere a sportu
lui, de anul viitor. Este cea 
mai bună cale de a mulțumi, 
astfel, pentru condițiile de 
muncă, de viață, de afirmare 
pe care partidul ni le a asigu
rat și ni le asigură.

NOEMI LUNG 
campioană europeană la inot

Alături de toți cetățenii pa
triei, gimnastele lotului olim
pic și noi tehnicienii am as
cultat cu mare interes 
magistralul Raport al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Conferința Națională a parti
dului. Ca de fiecare dată, ide
ile și orientările cuprinse în 
acest document de excepționa
lă însemnătate, care prefigu
rează viitorul strălucit al pa
triei, reprezintă adevărate linii 
directoare pentru întreaga 
noastră activitate.

Condițiilor de pregătire, e- 
forturilor făcute de partidul și 
statul nostru, grijii deosebit* 

acordate sportului in general 
și gimnasticii în special, am 
încercat să le răspundem prin- 
tr-o comportare demnă, prin 
obținerea unor rezultate foarte 
bune. în 1987, am reușit pe de
plin acest lucru, de la ambele 
confruntări internaționale de 
anvergură — ale continentului 
șl ale lumii — întoreîndu-ne 
cu titluri absolute și cu alte

I 
ADRIAN GOREAO 

antrenor coordonator al lotului 
feminin de gimnastici

(Continuare in pa*. • 4-0) j



DINAMO BUCUREȘTI ȘI-A PĂSTRAT TITLUL LA JUDO STEAUA, PENTRU A 27-a OARĂ CAMPIOANĂ LA I
• Pe celelalte trepte ale podiumului

de cnoare, Steaua și Rapid București
S-au derulat, la sfîrșitul săp- 

tâmînii trecute, și ultimele în
treceri ale Diviziei A de judo, 
la capătul cărora au fost de
semnate laureatele ediției din 
acest an — Dinamo București 
locul 1, Steaua locul 2, Rapid 

echipele 
Politeh- 
Bîrlad, 

Minerul

București locul 3 și 
care au retrogradat : 
nica Iași, Rulmentul 
Oțelul Tîrgoviște și
Cîmpulung Muscel. Iată cîteva 
amănunte de la ultima etapă, 
rezultatele complete și 
mentul final.

clasa-

două 
au a-

BUCUREȘTI. Pe cele 
tatami din Sala Dinamo 
vut loc 15 întîlniri susținute 
de fruntașele competiției divi
zionare. Toate partidele au a- 
vut miza lor — mal mare sau 
mai mică — dar cea mai im
portantă a fost, neîndoios, în
tîlnirea derby Dinamo Bucu
rești — Steaua, care avea să 
desemneze și campioana țării 
pe anul 1987. Acesta este și 
motivul pentru care vom pre
zenta amănunte de Ia toate 
cele 7 categorii de greutate. La 
„superușoară" un meci aprig 
disputat între Dragoș Bolbose 
și Florin Băjenaru. Dinamovis
tul a luat repede un avantaj mi
nim, koka, anulat însă, tot a- 
tît de repede, de Băjenaru, ca
re, cu un atac cotat cu yuko, 
s-a distanțat. în continuare, 
replica lui Bolbose n-a întîr- 
ziat, și după ce a obținut un 
alt koka a finalizat și el un 
atac cotat cu yuko, aslgurîn- 
du-și victoria la puncte. Deci 
1—0. A urmat meciul *semi- 
ușorilor“ Ilie Șerban — Ste- 
lian Pătrașcu. Stelistul a în
ceput cu atacuri în trombă si- 
lindu-1 pe Șerban să bată în 
retragere, fapt care îi atrage 
și o atenționare din partea ar
bitrilor. Dar, după puțin ' timp, 
Pătrașcu slăbește ritmul lăsîn- 
du-i inițiativa lui Șerban, care 
o va menține pînă în final 
dominîndu-și net adversarul a- 
vertizat, apoi, și cu shido, și cu 
chtii, dinamovistul primind 
doar shido. Astfel, Șerban a 
cîștigat la puncte și scorul a 
devenit 2—0. Meciul de la „i 
șoară" dintre Stanică Oltcanu 
și Sorin Răducanu a durat 
doar 8 secunde I Tînărul Ol- 
teanu n-a stat pe gînduri spre 
a aștepta cine știe ce priză 
favorabilă, nici să vadă inten
țiile adversarului. Cu un atac 
fulgerător el l-a învins pe Ră
ducanu printr-un ippon necru
țător, scorul devenind 3—0. 
Un sigur punct le mai trebuia 
dinamoviștilor pentru a-și a- 
sigura victoria. Dar, la cate
goria următoare, semimijlocie, 
Teodor Pop a fost dominat ca
tegoric de Florin Lascău, care 
a finalizat două atacuri cotate 
cu yuko și unul cu koka. Pop 
mai primise și un avertisment

' ’ ’ ” ' punc-
deve- 
că la 
a în- 

, ,_ ___ o ju
mătate de minut partida cu 
Ion Simion, pe care l-a între- ' 
cut prin ippon. La 4—1 totul se 
terminase, partidele de la ul
timele două categorii urmînd 
să stabilească doar proporția

scorului. La „semigrea'1, Gheor
ghe Diaconu a pierdut la punc
te In fața lui Petre Anițoaie, 
iar la „grea", Valentin Bazon 
a cîștigat prin abandonul lui 
Marian Grozca, care se acci
dentase. Rezultat final : 5—2
pentru Dinamo București. Cum 
pînă la meciul derby Dinamo 
București obținuse victorii în 
toate întîlnirile (7—0 cu T.CJ. 
Oradea, 5—2 cu Rapid Sinteza 
Oradea, 6—0 cu Dinamo Bra
șov și 5—1 cu Nitramonia Fă
găraș) ; echipa din Șos. Ștefan 
cel .Mare a cucerit, pe deplin 
meritat, titlul de campioană 
republicană, titlu obținut și la 
ediția de anul trecut și la alte 
7. Așadar, Dlnamo București 
(antrenori Iacob Codrea și 
Constantin Niculae) a devenit 
pentru a 9-a oară campioană 
a țării. Felicitări sportivilor și 
antrenorilor dinamoviști.

Steaua (antrenori Ioan Pe
trol și Gheorghe Die) a cedat 
doar în fața campioanei. în 
rest: 5—l cu T.C.I., 4—2 cu 
Dinamo Brașov, 5—1 cu Rapid 
SintCza1 și 6—1 cu Nitramonia. 
Celelalte întîlniri au fost mar
cate de lupta pentru locul 3, 
revenit însă unei formați care 
a concurat la Iași, Rapid Bucu
rești. Iată rezultatele : Dinamo 
Brașov cu Nitramonia 4—3, cu 
Rapid Sinteza tot 
T.C.I. 2—5 ; T.C.I. 
nionia 7—0 șl cu 
teza 4—3 : Rapid 
Nitramonia 5—2.

Ireproșabilă organizare și 
foarte bune arbitrajele, remar- 
cîndu-i pe Mihai Platon, Con
stantin Isac, Ionel Stoicuț, 
Paul .Augustin, Octavian Coca 
și Viorel Tosun (București), 
Dumitru Irimia și Constantin 
Savu (Ploiești).

Costin CHIRIAC

Cluj-Napoca cu A.S.A. Tg. 
Mureș 5—2, cu Strungul 4—3, 
cu Rulmentul 5—2, cu Petro
chimistul Pitești 4—3, cu Mine
rul 5—1 și cu Danubiana 4—2 ; 
Petrochimistul cu A.S.A. 4—2, 
cu Oțelul 5—2, cu Strungul
3— 2 și cu Minerul 5—1 ; A.S.A. 
cu Oțelul 3—2, cu Strungul
4— 3, cu Rulmentul 4—1, cu 
Minerul 4—3 și cu Danubiana 
3—4 ; Oțelul cu Rulmentul 5—1 
și cu Danubiana 3—4 ; Strun
gul cu Rulmentul 4—3 și cu 
Danubiana tot 4—3 ; Rulmen
tul — Minerul 5—2 și Danu
biana — Minerul 7—0.

CLASAMENTUL FINAL

pe locurile 18

I. Dinamo Buc. 20 20 0 135- 5 20
2. Steaua 20 19 1 112- 21 19
3. Rapid Buc. 20 17 3 86- 41 17
4. Dinamo Bv. 20 16 4 90- 41 16
5. TCI Oradea 20 15 5 83- 44 15
6. Rapid Sinteza 20 14 6 81- 44 14
7. Constr. A. I. 20 14 6 77- 48 14
8. Univ. CFIl 20 11 9 60- 72 11
9. Strungul 20 8 12 59- 73 8

10. Nitramonia 20 8 12 56- 70 8
11. CSM Borz. 20 8 12 53- 72 8
12. ASA Tg. M. 20 8 12 52- 74 8
13. Cons. M. C. 20 8 12 52- 79 8
14. Petrochim. 20 7 13 52- 73 7
15. Carp. Mîrșa 20 7 13 51- 81 7
16. Danubiana 20 7 13 50- 81 7
17. Independenta 20 7 13 50- 83 7

18. Poli. Iar.i 20 7 13 47- 81 7
19. Rulmentul 20 5 15 40- 89 5

20. CSM Otelul 20 4 14 43- 83 4
21. Minerul 20 0 20 30-102 0

Și

,U-

4—3 și cu 
cu Nitra- 

Rapid Sin- 
Sinteza —

Echipol-e de _
19 au retrogradat, avînd drept de 
participare la campionatul de 
calificare de anul viitor ; echi
pele de pe locurile 20 șl 21 au 
retrogradat, puțind să participe 
în campionatul de calificare La 
ediția din 1989.

6S

(shido). După victoria la 
te a lui Lascău scorul 
nise 3—1. Iată, însă, 
„mijlocie" Nicolae Iosif 
cheîat în mai puțin de

IAȘI. In Sala Sporturilor din 
localitate s-au desfășurat în
trecerile unei grupe care a 
reunit echipe de valoare apro
piată, exceptînd pe Rapid 
București, formație situată și 
pe until dintre locurile frun
tașe ale clasamentului înaintea 
acestei etape. De altfel, echipa 
bucureșțeană a și obținut vic
torii categorice în toate parti
dele pe care le-a susținut :
4— 1 cu Politehnica Iași, 6—0 
cu Carpați Mîrșa, 6—1 cu Con
structorul Miercurea
5— 1 cu C.S.M. Borzeștî 
cu Independența Sibiu, 
portare bună a avut și 
ția găzdă, Politehnica, 
gătoare în 4 din cele 
tide : 5—2 cu Carpați, 4—3 cu 
Constructorul, 5—2 cu C.S.M. 
Borzeștî și 6—1 cu Indepen
dența Sibiu. Celelalte rezulta
te : Constructorul cu Carpați 
4—3, cu Independența 1—5 șl 
cu C.S.M. Borzeștî 4—3 ; Car
pați cu C.S.M. Borzeștî 2—4 și 
cu Independența 5—2 ; C.S.M. 
Borzeștî — Independența 4—2. 
(Al. NOUR, coresp.).

Ciuc, 
și 6—1 
O com- 
forma- 
învin- 

5 par-

ALBA IULTA. Nu mai puțin 
de 27 de partide s-au desfă
șurat în localitate. Iată rezul
tatele : Constructorul Alba Iu- 
lia cu C.S.M. Oțelul Tîrgoviște 
7—0, cu Strungul Arad 5—0, 
cu Rulmentul Bîrlad 7—0, cu 
Minerul Cîmpulung Muscel 
6—0 și cu Danubiana Bucu
rești 6—1 ; Universitatea C.F.R.

VOLEI : PARTIDE SPECTACULOASE
Revenim cu amănunte de la 

unele partide din etapa a IX-a 
a campionatelor Diviziei A, în 
care s-au înregistrat șl surprize.

FEMININ
DINAMO BUCUREȘTI — RA

PID BUCUREȘTI 1—3 (—12, 6, —9, 
—11). După cum începuseră, di- 
namovistele păreau decise să 
tranșeze destul de ușor, în fa
voarea lor, victoria. Dar la 12—4 
pentru Dinamo, Rapidul a re- 
năsout, în urma unei faze în 
care Dana Coșoveanu (Dinamo) 
a... oprit mingea, acuzînd (ne
justificat) că partenerele au atin
s-o de patru ori în terenul lor. 
Acumulînd punct cu punct, 
uneori foarte repede, giuieșten- 
cele au cîștigat setul, cedîndu-1 
pe cel de al doilea la o diferen
ță, s-ar fi crezut, ■ menită să con
firme revenirea gazdelor în prim- 
planul Jocului. Dar de aici îna
inte, rapldlstele — în sextetul 
Daniela Buhlea (Tanța Codrea). 
Gabriela Dumitrescu, Cristina An
ton, Daniela Bumbăcllă, Iuliana 
Enescu (Doina Chirie), Daniela 
Iacob-Țaga — au controlat, une
ori cu autoritate, partida, în- 
dreptîndu-se sigure spre o victo
rie logică. Dinamovlstele au mai 
avut o încercare de a schimba 
soarta întîlnirli (în setul al pa
trulea au remontat de la 0—6 la 
5—« șl 8—9), fără a reuși mai 
mult, ele dovedindu-se deficitare 

la capitolele de bază, nu ta mlti-

mui rînd la cel al moralului 
joe. Au arbitrat foarte bine 
Oprea șl S. Porojnicu. (George 
ROTARU).

CHIMIA RM. VÎLCEA — FLA- 
CARA ROȘIE BUCUREȘTI 3—1 
(11, —7- 10, 12). Adevărată surpri
ză victoria vîlcencelor — obți
nută după opt mingi de set și 
de meci — s-a datorat îndeosebi 
prestației Dorinei Pavel, Marile- 
nei Dubinciuc și Vioricăi Șerban. 
De la oaspete mai bune au fost 
Viorica Bîrsășteanu și Cornelia 
Colda. Arbitri : O. Manițiu și C. 
Manițiu. (FI. BOIANGIU, coresp.)

FARUL CONSTANȚA — C.S.U. 
RAPID GALAȚI 3—1 (16, 15, -13, 
11). Joc de ----- ---------- ■ •
balistic, cu 
lungite, cu 
cu finaluri 
electrizante __
— credem — pentru a spune 
spectatorii (peste 1 500 la număr) 
au plecat deplin satisfăcuți de la 
această -artidă. Gazdele au cîști
gat primele două seturi după ce 
au fost conduse cu 16—15 și, res
pectiv, 15—14. Merite deosebite la 
realizarea acestui spectacol revin 
constănțencelor Maria Enache 
(omniprezentă), Mădălina Ciorba- 
ru Gulniza Lică șl Delia Leițoiu, 
precum șl gălățencelor Daniela 
Dinică, Speranța Găman, Ileana 
Berdiiă si Alina Mocanii. Au ar
bitrat I. Armeanu și FI. Ovidiu. 
(C. POPA, coresp.)

de 
C.

real spectacol volei- 
faze și... seturi pre- 
răsturnări de scor și 
de set de-a dreptul 
suficiente argumente 

că

Sîmbătă și duminică, Sala 
Sporturilor din Brașov a găz
duit turneul final al Diviziei 
A de lupte libere, etapă la 
care au primit dreptul de par
ticipare 11 formații, împărțite 
în două serii : Steaua, C. S. 
Tîrgoviște, Lemnarul Odorhei, 
Vulcan București, A.S.A. Ora
dea șl Mureșul Tg. Mureș (se
ria I) și Dinamo Brașov, Ra
pid București, UNIO Sâtu Ma
re, , Nicolina Iași, C. A. Lupte 
Tg. Jiu (seria a Il-a). După 
disputarea întrecerilor din se
rii (fiecare cu fiecare), primele 
trei clasate au acces în tur
neul pentru locurile 1—6.

Așa cum era de așteptat, e- 
chipele cele mai valoroase, 
Steaua și Dinamo Brașov, au 
cîștigat detașat toate întîlnirile 
susținute, ajungînd să-și dispu
te titlul de campioană. Cu un 
lot mai omogen, Steaua a în
vins și în partida finală (scor 
7—3), adăugîndu-șl în palma
res cel de al 27-lea titlu, suc
ces pentru care merită felici
tări componenții echipei, ca și 
antrenorii Alexandru Geantă 
și Gheorghe Urian. Cei doi 
tehnicieni au folosit următoa
rea formație, 
tegoriilor: ~
Neagoe, N. 
Be.jcnaru), 
măduianu,
AI. Kotclcș (P. Cruccanu) și 
V. Pușcașu.

Iată un scurt film al parti
dei finale. 48 KG : R. Rașovan 
(Dinamo Brașov) reușește pri
mul punct în meciul cu D. 
Drăghici și părea că va cîști- 
ga întîlnirea. Dar, obligat să 
reia lupta din parter (avertis-

, în ordinea ca-
D. Drăglrici, Gh. 

Hîncu, D. Profit (C. 
E. Elekeș, C. Tă- 
C. Mărăscu, C. Radu,

ment), dinamovistul nu reușește 
să se apare în mod corespun
zător și Drăghlcl realizează o 
„centurare laterală", luînd 
conducrea la puncte 2—1. Toa
te încercările ulterioare ră- 
mîn fără rezultat și partida se 
încheie cu victoria lui Dră- 
ghici. 52 KG : D. Bîrcu (Dina
mo) a început ' foarte - bine 
disputa cu Gh. Neagoe și 
mai puțin de un minut 
ducea cu 3—0, 
Neagoe a depus 
dabile să refacă 
dut, dar finalul 
găsit în avantaj 
cu. 57 KG " 
trecut la o categorie de greu
tate superioară, a obținut vic
toria in fața lui V. Buclea în 
urma unui meci foarte echi
librat și lipsit de spectaculo
zitate : scor final 1—0 și Steaua 
a luat conducerea cu 2—1. 62 
KG : D. Prefit (Steaua) a mă
rit avantajul echipei sale la 
3—1, dar el a trecut prin mari 
emoții în disptita cu V. Sălă- 
gean. Deși a condus cu 1—0, 
Prefit a fost egalat și, la sfîr
șitul primei reprize, Sălăgean 
conducea cu 3—1. Cu mai mul
te resurse fizice, Prefit a luat 
apoi conducerea cu 6—3 și a 
reușit să cî.știge prin tuș. 68 
KG: T. Marinescțj (Dinamo) a 
redus din nou diferența de 
scor dintre cele două echipe, 
învingîndu-1 prin descalificare 
pe E. Elekeș, după ce l-a con
dus numai cu 1—0. 74 KG : 
C. Tăinăduianu (Steaua) a 
cîștigat detașat întîlnirea cu 
tînărul său adversar V. Marin, 
pe care I-a învins prin supe
rioritate (15—0). Gh. Mîțu (82 
KG) a adus ultimul punct al

Campionatele Naționale de baschet

FRUNTAȘELE CLASAMENTELOR
DOAR DE COȘAVERAJUL

In urma rezultatelor înregistrate ta etapa a X-a a Campionate
lor Naționale de baschet, în fruntea clasamentelor se află — mas
culin : 1. STEAUA 38 p (coșaveraj direct +5 față de Dinamo Bucu
rești), 2. Dinamo București 33 p, 3. I.C.E.D. C.S.Ș. 4 București 29 p ; 
feminin : 1. UNIVERSITATEA C.S.Ș. VIITORUL CLUJ-NAPOCA
35 p (+14), 2. Voința C.S.Ș. 2 București 35 p, 3. Chimistul C.S.Ș. 
Rm. Vîîcea 34 p. Amănunte de Ia meciurile etapei :

LA BĂIEȚI, DECIZIA FINALA A FOST AMÎNATÂ
STEAUA — DINAMO BUCU

REȘTI 1—1 : 85—83 (41—40) și
104—108 C54—57). Nici meciurile
etapei a X-a nu au putut depar
taja pe cele două candidate la 
primul loc. Fiecare a obținut 
cite o victorie așa că decizia a- 
supra titlului a rămas în sus
pensie pînă la întîlnirilie viitoare. 
Sîmbătă am văzut un meci așa 
cum nu am dori să mai vedem : 
joc lent, cu „scheme" văzute din 
timp și de copiii din Turul pa
nourilor, proteste la deciziile ar
bitrilor (care și-au făcut dato
ria), rivalitate sportivă greșit în
țeleasă (David și Căpușan s-au 
lovit și au fost eliminați din th
reat) etc. etc. Un singur lucru 
fost interesant : evoluția palpi
tantă a scorului, cu victoria ste- 
liștilo-r realizată în ultima se- 
oundă de joc cînd, după cîteva 
încercări nereușite de a înscrie 
de sub panou, Reisenbuchler a 
reușit coșul cîștlgător.

Duminica parcă am urmărit cu 
totul alți baschetbaliști decît în 
ajun. A fost o partidă frumoa
să, cu realizări deosebite din 
partea ambelor formații, cu evo
luții apreciate ale tuturor jucă
torilor. Au fost 17 ! ' coșuri de

trei puncte, contraatacuri, apă
rări atente (fără intervenții nes
portive), joc în viteză, „capace", 
„voleibalări", recuperări specta
culoase și intercepții, coșuri ,,de 
sus“ și multe alte realizări pen
tru care sportivii ambelor for
mații au primit aplauzele spec
tatorilor. Steaua a început me
ciul cu Ermurache, Cernat, Op
șitaru, Erănișteanu și V. loan, 
iar Dinamo cu Vinsreanu, Sine
vici, Niculescu, Uglai și V. Con
stantin. In min. 5, steliștii con
duceau ou 14—10, Iar în min. 10 
dinamoviștii aveau avantaj : 30— 
24. Prima schimbare de jucători 
s-a efectuat în min. 15, cînd 
Raisenbtichler a luat locul Iui 
V. loan. La pauză, dinamoviș
tii mai aveau t puncte avans, 
dar meciul era departe de a fi 
decis. La reluare, partida are a- 
ceeași desfășurare frumoasă, in
teresantă și spectaculoasă. An
trenorii au început să-și odih
nească elevii rezervîndu-le for
țele pentru ultimele minute. Au

după 
con- 
4—1. 
lău- 

pier-

apoi cu 
eforturi 
terenul 
meciului î-a 

(4—3) pe Bîr- 
N.° IIîncu (Steaua),

brașovenii 
tuș, după 
4—0. pe < 
nuare, C. 
Koteleș ( 
detașat ir 
dore (aec 
și, respec 
tînăr de 
dut v,n si 
cele~«fesții 
și Steaua 
ria (scor 
al Învingă 
Pușcașu ( 
A. Ianko 
să mai lup 

Clasate 
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DIRECT

făcut-o mai bine dinamoviștii, 
care au avut în D. Niculescu a- 
celași sportiv de excepția, iar 
în V. Constantin și M. Sincvici 
doi tineri care s-au încadrat per
fect în ansamblul echipei. Stc- 
liștii puteau și ei cîștig-%, dar 
Netolițchi a fost prea mult ,,ui
tat* pe bancă, iar Cernat odihnit 
între minutele 29 și 39, tocmai 
cînd prezența lui în teren se im
punea...

Au înscris : Ermurache 24-J-27, 
Ardelean 2+0, Reisenbuchler 7+ 
10, Cristes.cu 0 r-4, Comat 31+21, 
Căpușan 2+0, Opșitaru 12+10, 
Netolițchi 3+2, Brănișteanu 2+13, 
V. loan 2+17 pentru staa.ua, res
pectiv Vinereaîiiu 234-10, Sinevici 
10+15, Bărbulescu 3 1-6, Niculescu 
24+28, Iacob 8+6, Ugl-ai 0+16, 
David 3+0, V. Constantin 12+27.

Cuplurile Al. Gută — Z. Ra- 
duly și I. Antonescu — I. Geor- 
giu au condus foarte

Paul

la GI 
che și 
pro a pe fi 
bilă. Și a 
86—80 pen 
89—89 în 
cursul căi 
trei greșel 
bilă într-< 
I? cizia a 
îL*dntea f 
Suciu, du 
a con ere ti 
libere de 
marcat : I 
25+14, A. 
trare pro* 
10+12, Gh 
64-6, Sipoș 
tru Rapid 
6 }6» Kosa 
Antochi 5 
Iert 23 |-1 
tea 34-26. 
trate cu c 
de oup-l'ur 
— I. Geor 
Oprea.

Dur

bine.
IOVAN
— DINA-
2—0 : 76—

RAPID BUCUREȘTI 
MO I.M.P.S. ORADEA
63 (34—31) și 91—89 (48—42). Du
pă ce, sîmbătă, au obținut o vic
torie destul de clară (desprinde
rea decisivi raaUzîndu-se, totuși, 
abia în ultimele 5 minute), echi
pa Rapid a avut a do.ua zi șansa 
ca, în ultimele 3 minute, orăd'e-» 
nii să rateze atac după atac, iar 
propriii ei Jucători (ne referim

BALANȚ 
FARUI ' 
2—0 : 
(44—3’. 
Bretz 16+ 
pectiv iVj 
Iexe 23+14 
NESCU —

RAMIRA 
TIMIȘ OAR 
și 86—85. 
D. Dumitri 
Mara 224-1 
pectiv Eoi 
184-15. (A.

LA FETE, „U" Ș!-A ÎNDEPLINIT O3IECTIVUL : 2-0 CU VOINȚ

SI ECHILIBRATE7
PENICILINA IAȘI — DACIA 

PITEȘTI 1—3 (-12, 11, -9, -12).
Cu o bună coeziune și mai atente 
în momentele de echilibru ale 
meciului, plteștencele — superioa
re șl ca talie — au învins și da
torită numeroaselor greșeli ale 
ieșencelor. Remarcate: Corina
Holban, Felicia Popescu, Mihaela 
Marian (D), Gabriela Copcea 
Tatiana Popa (P). Arbitri: 
Dragomir șl A. Nedelcu. 
NOUR, coresp.).

MASCULIN

Și 
Al. 

(Al.

TG.A.S.A. ELECTROMUREȘ 
MUREȘ — DINAMO BUCUREȘTI 
1—3 (-14, 0. -14, -3). Gazdele au 
evoluat bine și chiar foarte bine 
în multe momente ale partidei, 
dar în setul ol treilea au cedat, 
duipă ce au avut avantaj 11—3. 
Evidențieri: M. Pop, Sanlslav (E), 
S. Pop, Vrîncuț, și Căta-Chițiga 
(D). Arbitri: N. Dobre și M. Her- 
ța. (C. ALBU, coresp.).

DINAMO VIITORUL BACAU — 
TRACTORUL BRAȘOV 3—1 (9,
7, -14, 5). Peste 1500 de spectatori 
au aplaudat un meci în care 
Pralea șl Ferariu au fost adevă- 
rațl lideri a! echipelor lor și 
principalii realizatori, secondați 
de Drăghicl, Danilescu (D) și 
Sterea (T). Arbitri: V. Ranghel 
și Ov. Pop. (Fl. FILIOREANU, 
coresp.).

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VII
TORUL CLUJ-NAPOCA — VO- 

BUCUREȘTI 2—0: 
și 83—80 (46—42).
sîmbătă, studen- 
dscis din start, 

și Enyedi foarte,

INTA C.S.Ș. ?
(4i—29) 

In partida de 
tele au atacat 
Cu Manasses 
combative și Iii atac și în apă
rare, finalizînd o sultă de con • 
traatacuri, cu Kisș punctînd cu 
precizie șl finețe tehnică de sub 
panou, ele s-au desprins repede 
pe tabelele de scor : 19—6 în 
min. 6. 31—17 în min. 13. Prima 
parte a reprizei secunde a apar
ținut oaspetelor oare, profitînd 
de ratările și de unele inexac
tități ale clujencelor, au înscris 
cu predilecție prin Bo>rș și Ju
gănaru, ajungînd m min. 28 la 
51—53 ! Jocul părea relansat, dar 
gazdele, prin „trio-ul“ Manasses- 
Kiss-Dragoș, au înscris puncte 
prețioase și • »u cîștigat clar.

în partida a doua, miza deo
sebită a influențat prestația am
belor echipe, care au comis 
multe greșeli de tehnică șl per
sonale, Jocul fiind lipsit 
cursivitate, dar " 
șl captivant prin 
Iui. Profitînd de 
puțin agresivă a 
minuată ș! prin 
patru "cseli personale de către 
Kiss <în min. 17), bucureșten- 
cele, cu Ca'o.anu, Borș șl Filip 
în vervă, au menținut în perma
nență echilibrul. Mai mult, ele 
au condus în min. 35 cu 75—68. 
Dar în final, inspirația Iul Kiss 
și Manasses le-a readus pe gazde 
în avantaj în min. 33 : 81—75 și 
apoi victoria Marcatoare : En- 
yedi 10+7, Vereș 5+5, Costana- 
șiu 3+8, Dragoș 12+13, Vlah 
0+10, Morar 2+0, Manasses 15+ 
12. Kiss 27+28 pentru „U“, res-

de 
foarte disputat 
evoluția scoru- 
apărarea mai 
studentelor, di- 
a cu mularea a

pectiv Ștef-u 24-13, Caloianu 84- 
10, Urogdi 0+2, Jugănaru 10+8, 
Filip ' ‘ ------
4+3, 
bine 
niț?

44-21. Borș 174-19, Cocirlan 
Măringuț 124-4. Au arbitrat 
FI. Ba’oșcscu și C. Comă-

Mircca RADU — coresp.
POLITEIINÎCA MINE-ENERGIE 

BUCUREȘTI — OLIMPLA BUCU
REȘTI 0—2 : 42—50 (26—30) și
72—9c (38—43). In criză de efec
tiv, studentele, deși au făcut 
multă risipă de energie, nu au 
putut realiza mal mult în fața 
unei formații care pare în creș
tere de la un meci la altul. In 
prima partidă, ambele formații 
au evoluat crispat, cu multă im
precizie în aruncările la coș, cele 
numai 92 de puncte realizate 
fiind elocvente. Duminică stu
dentele au mal pierduț-o și pe 
Gabriela Pandrea (suspendată 
pentru a doua greșeală tehnică), 
astfel că Olimpia, după un start 
ezitant, a obținut o victorie cla
ră. Au înscris : Bărăgan 10+21, 
Pandrea 6+0, Făgărășanii 2+5, 
Dăian 11+12, Gcra 13+25, Hora 
0+5 Duțică 0+4, 
tea 4+17. Stingă 
0+4. Bîră 4+3, 
Marinache 18+25 
Sinoș 4+0, D. _ 
arbitrajul cuplurilor I Antonescu
— C. Dumitrache șl M. Aldea
— N. Constantinescu.

Nicoleta ALDEA

respectiv Cris-
24-7, Gavriliuc
G. Szoke 0—2, 
Bădinici 164 26, 

Popa 24-6. Bun

CHIMISTUL C.S.Ș. RM. VlL- 
CEA — RĂPIT C.S.Ș. 5 BUCU
REȘTI 2—0 : 75—49 (38—22) și
88—83 (43—40). Au fost două me
ciuri frumoasă cu victorii c1' 
ale vîlcencelor. Rapidistei^ 
dovedit mai... realiste 
partida a doua în 
ier și E. Popa

coș. Co-șgt 
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la învingă 
20+21, E.
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c
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resp.)
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CELE AMI RAPIDE PROBE Al! DECIS
CÎSTiGĂTORII CUPEI F. R. NATAIIE
• Pe primul ioc : Tamora Cosiache și lonuț Mușat ® In 

Cupa Carpo|i s-au impus Livia Copariu și Marius Crișan

Desfășurate concomitent în 
foarte frumosul bazin din Ba
cău, competițiile de înot dotate 
cu Cupa F. R. Natație și Cupa 
Carpați și-au desemnat cîști- 
gătorii pe acest an. Ei sînt 
campioana mondială și euro
peană, ploieșteanca Tamara 
Costache și dinamovistul 
bucureștean lonuț Mușai, 
pentru rezultatele înregis
trate la 50 m l'ber (25.50. 

respectiv 23,40) în Cupa F.R.N., 
iar în întrecerea internațională 
rezervată sportivilor de 14 ani 
— sibianca Livia Copariu, cro
nometrată în 25,82 pe 50 m li
ber, un excelent record al ca
tegoriei, și hunedoreanul Ma
rius Crișan, înregistrat la 100 
m spate cu 100,04, record 14 
ani și juniori (cursa a fost cîș- 
tigată de ploieșteanul L. Ni- 
colescu cu 59,70, rec. seniori).

O dispută pasionantă, înche
iată cu timpi de ridicată va
loare internațională, a fost și 
în proba feminină de 100 m 
liber, la finele căreia Copariu 
și reșițeanca Luminița Dobres- 
cu au sosit într-un identic 56,14 
(record pentru prima, la cat. 
14 ani), iar Tamara Costache 
s-a clasat a treia — 56,40. Re
zultate excelente au mai pri
lejuit încă alte curse. Astfel, 
băimăreanca Stela Pura. a ob
ținut 2:10,30 la 200 m fluture, 
care reprezintă nu numai un 
valoros record national, dar și 
a treia performanță a între
gului an mondial competițio- 
nal. Aceeași înotătoare a cîs- 
tigat 100 m fluture în 1:02,17, 
în urma sa situîndu-se Copariu 
șl clujeanca Blana Ureche, cu 
1:02,85 si 1:04.76, recorduri ale 
categoriilor 14. respectiv 13 ani. 
Robert Pinter, legitimat Ia 
Steaua, a coborît în premieră 
sub 2:02 pe 200 m fluture, re

cordul probei fiind acum de 
2:01,92.

La 400 m mixt, în absența 
din concurs a specialistei nu
mărul 1 în topurile mondiale, 
Noemi Lung, s-a impus tot o 
băimăreancă — Andreea Si- 
ghiarto, care a reușit să o 
depășească pe Anca Pătrășcoiu, 
cu 4:54,40, rec. junioare, ’ față 
de 4:58,21 (a modificat tabeia 
probei și Ureche, sosită în 
5:04,60, rec. 13 ani). Dlnamo- 
vista a cîștigat, în schimb, în 
procedeul preferat, la 200 m 
spate, cu 2:15,20. Sighiarto rea- 
lizînd 2:19,30, în timp ce a 
treia s-a situat brăileanca Ale
xandrina Croitoru — 2:20,46. 
Un record, de asemenea, pen
tru o sportivă de 12 ani, brăi
leanca Beatrice Coadă, crono
metrată în 2:09,40 la 200 m 
liber.

Alte rezultate : 200 liber, b : 
Pinter 1:53,90 — Cupa Carpați 
A. Colța, din Reșița, 2:04,87 ; 
f : Pura 2:01,60, Dobrescu 
2:03,20 ; 800 m liber : Pura
8:42,20, Eniko Palencsar (CSMȘ 
Baia Mare) 8:53,30, Carmen Bo- 
diu (CȘMȘ) 8:57,90 — Cupa
Carpați : Bude Mandy (R.D.G.) 
9:02,60 ; 10(1 m bras f. : Vio
rica Marin (CSȘ Petrolul Plo
iești) 1:14,60, Costache 1:14,82 
— Cupa Carpați : Alexandra 
Hoffler (R.D.G.) 1:13,78 ; 200 m 
bras b. : 'D. Drăgnleț (Steaua) 
2:28,17 — Cupa Carpați : Al. 
Velcev (Bulgaria) 2:41,80 ; 100 
m fluture b. : FI. Vișan (Di
namo) 55,70 ; 200 m fluture b. 
—■_ Cupa Carpați : G. Muszta- 
faga (Polonia) 2:22,90; 400 m 
mixt b. : C. Ponta (Dinamo) 
4:41,00, M. Satnoianu (CSȘ Brăi
la) 4:41,79 — Cupa Carpați :
Denislav Kalcev (Bulgaria) 
4:53,80.

SCORURI MARI iN PENULTIMA

ETAPĂ DUBLĂ LA POLO
Sîmbătă șl duminică, în pe

nultima etapă dublă a Diviziei 
A la polo, s-au înregistrat sco
ruri mari, dar șl două surprize:

RAPID — C.S.U. T.M.U.C’.B. 
8—8 (1—3, 3—2, 3—2, 1—1) și 14—7 
(5—2, 2—1, 3—2, 4—2)’. Nici o a- 
semănare între desfășurarea ce
lor două partide, de parcă ar fi 
fost vorba de c,u totul alte e- 
chlpe. în primul joc, CSU a 
controlat o bună perioadă de 
vreme disputa, apărîndu-se ferm 
și contraatacînd rapid, avind nu 
o dată avantaj de două goluri, 
care putea fi mai mare dacă 
portarul feroviarilor, B. Crețu. 
nu ar fi intervenit adesea Inspi
rat. Giuleștenii s-au întrecut în 
ratări, înotînd minute în șir 
după egalare șl au ajuns să 
conducă abia în min. 23. Intr-un 
final tensionant, cti cîte un pe
nalty acordat (cu ușurință), de 
o parte șl de alta, șansa a surîs 
pe rînd combatantelor, fără ca 
cineva să mal reușească golul 
in ultimele două minute șl Ju
mătate. A doua zi, în apă a fost, 
parcă, o singură formație, Ra
pid, căreia îi izbutea majoritatea 
acțiunilor, doi jucători detașîn- 
du-se prin angajare și eficacita- 
t2 : Gh. Ilie și Jianu, eu un... 
total de 11 goluri, unele de toa
tă frumusețea. Cealaltă echipă 
s-a prezentat departe de apre
ciata prestație din ajun, Irosind 
cu seninătate ocazii dintre cele 
mai clare.

Au marcat: Jianu 24-6, Ilie 
14-5, Lupescu 34-1, Balanov, Nea- 
goe, Bărbuîescu, Tufan (R), 
Geambașu 24-3, Ciobăniuc 2, Po
pa, Niță, Malecu, Tomescu, Mu
șat, S'taciuc, Paolazzo, Rath. Au 
arbitrat D. Paraschivescu — V. 
Burdea.

Geo RAEȚCHI
VOINȚA CLUJ-NAPOCA — 

CRIȘUL ORADEA 8—3 (2—1, 
2—4, 2—1, 2—2) și 13—17 (2—5, 
4—3, 2—4, 5—5)! Oaspeții au a- 
bordat primul joc prea siguri de 
victorie, trebuind să se mulțu
mească, în cele din urmă, cu un 
egal. In a doua întîlnire, după 
ce conducea doar cu 9—8 în min. 
17, Crișul s-a impus clar in par
tea a doua. Au înscris Triteanu 
24-1, Mujnai 24-2, Sebok 44-1, 
Marc 14-1, Blaga 2, Maroși 2, 
Cad ar, Colceriu, Sabău (V), Gor-

dan 64-4, Costrăș 6, Kiss 5, Făr- 
cuță l-j-l, Garofeanu, indig. 
Au condus V. Median — V. Go
lan. (M. RADU, coresp.).

I.L. TIMIȘOARA — DINAMO
12— 20 (3—6, 4—4, 1- 2, 4—8) șl
13— 19 (2—6, 3—7, 3—3, 5—3). Vic
torii clare ale campionilor, care 
au avut In Hagiu același 
redutabil golgeter: 11 puncte în 
prima zi, 6 în a doua (plus un... 
autogol). Au mai Înscris Olaru 
44-3, Ardelean 14-4, Gavruș 2, Io- 
nescu 2, Zaharia 3, Dan 2, Mol- 
ccanu, Șerban (D), Ivănescu 44-3, 
Măhălean 3+2, Lederer 3+2, 
sterpu 1+2, Grecu 3, Deșllu. Ar
bitri : șt. Karacsony și A. Gere. 
(C. CREȚU, coresp.;.

VAGONUL ARAD — STEAUA 
7—16 (1-5, 0-3, 2—4, 4-4) șl
9—15 (4—4, 2—1, 2—3, 1—4). Oas
peții s-au Impus conform aștep
tărilor, dintre ei L. Balanov 
mareînd cîte cinci goluri în fie
care meci. Ceilalți realizatori: 
Angelescu 3+1, Ragea 2+3, Nuțu 
2+1, Fruth 14-2, Duculcț 1+1, 
Stemate 1+1, Vamoș, Geantă (S), 
Urs 3+1, Jegariu 1+2, Huber 1+2, 
Ghitan 2, Filipaș 2, Marc, An- 
drașonl. Au arbitrat B. Băjena- 
ru — Gh. Chlrculete. (C. BER
BEC ARU, coresp.).

Pe primul loc a trecut DINA
MO, la egalitate de puncte — 
48 — cu Crișul, dar avînd avan
tajul victoriilor directe.

——— 1LH.LL111ML

LUPTĂ STRÎNSĂ

I 1010 PDONOSPOJH iwroon.UA
rept tea de a se obține cîștigurl șl

2, pentru două numere.
llnl-
sste, ClȘTIGURIbE traeh.ii pro- 

CU NOEXPRES DIN 9 DECEMBRIE :
NU- cat. 2 : 1 variantă 100% a 33.211

un lei șl 2 variante 25% a 8.303 lei ;
stir- cat. 3 : 8,00 a 6.227 lei ; cat. 4 :
nari 50,50 a 986 lei ; cat. 5 118,25 a

o 421 lei ; cat. X : 121.00 a 412 lei;
une cat. Z : 2.348,25 a 100 lei. RE-
atre PORT LA CATEGORIA 1 : 114.758
cîș- lei. Participantul Bala 1 luase

din Io'"'*'*‘ea Slobozia, jud. Ia- 
lomi‘ îștlgat în numerar,
■»»- .211 Iei.

Lupta pentru titlul de cam
pion al anului 1987 a devenit 
foarte strînsă. Astfel, în reuni
unea de duminică, vicecampio- 
nul N. Nicolae a învins cu Su- 
citu, în totală transformare, și 
cu Hendorf, excelent condus de 
N.T. Nicolae-junior. Meritele an
trenorului sînt de necontestat, 
mai ales în cazul lui Sucitu, 
propus pentru reformare, dar 
nu înțelegem motivele pentru 
care nu conduce el însuși, spre 
a susține lupta pentru titlu și 
la driveri, cu V. Pătrașcu. For
mația multiplului campion G. 
Tănase a reușit și ea o victorie, 
cu Recrut, pe care G. Grigore 
îl stăpînește cu brio. Probabil 
că în următoarele reuniuni vom 
vedea un atac lansat de aceas
tă valoroasă formație. Cursa re
zervată ajutorilor de antrenori a 
revenit lui V. Popa, care a reu
șit o alergare de excepție cu 
Carpen, realizînd un record ce-1 
obligă la noi performanțe. M. 
ștefănescu, cîndva campion al 
turfului, a realiza două victordi, 
cu Rebra și Rimica, ambele în
vingătoare grație startului luat, 
în mare progres de valoare, 
Rambo și~a dominat adversarii, 
cîștigînd cu mare avans, el fi
ind unul din specialiștii terenu
lui. Remarcabile și victoriile re
alizate de D. Toduță, cu Since, 
un mînz ce promite o frumoa
să carieră, și cu Sică care după 
mai bine de doi ani a reușit să 
treacă primul potoul. Toduță a

I
!
I
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I
I
I 
I 
I i
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I
I

NOTE... NOTE...

DE CE AU
Meciul de la Bacău a opus 

două echipe cu stări psihice 
diametral opuse. De o parte, 
gazdele, cu un minus doi „la 
adevăr" liniștitor — față de 
„poverile" celorlalte echipe, 
mergînd pînă la minus opt! De 
cealaltă parte, F.C.M. Brașov, 
„traumatizată" în partida cu 
A.S.A., după ce jucase un meci 
de atac, presărat cu multe o- 
cazil. Rezultatul? O rocadă în
tre cele două echipe.

Sigur că starea de relaxare 
(așa cum a fost cazul echipei 
lui Vătafu) poate diminua ran
damentul unei formații, dar 
comportarea unora dintre ju
cătorii băcăuani a fost chiar 
de neînțeles. Spectatorii din 
tribună, veniți în număr des
tul de mare la acest ultim 
meci al turului pentru a se 
despărți cîntînd de favoriții 
lor, care reușiseră o serie fru
moasă după înfrîngerea în fa
ta lui Dinamo, au fost uimiți 
de faptul că echipa lor a ex
pediat primul șut pe poartă 
cu cinci minute înainte de 
pauză, ea lăsînd impresia că 
joacă un meci de 0—0, un 0—0 
„salvator", de care ar depinde 
soarta campionatului. Ceea ce 
a supărat și mai mult a fost 
lipsa de tonus; de aici, nume
roasele mingi înapoi, care nu 
de puține ori încheiau „faza" 
în brațele portarului Cîm- 
peanu...

E adevărat, defensiva condu
să cu mult elan de experimen
tatul Naghi a opus un baraj 
solid care i-a „absorbit" pe 
Fulga și Scînteie, dar linia a

PIERDUT BACAUANII?
doua, cu Tismănaru și Penoff, 
s-a complăcut, parcă, în scurte 
vizite pînă în preajma careu
lui, cu întoarceri spre centru, 
în care au excelat tocmai cei 
doi, care aveau să fie și în- 
locuiți în ultima parte a jo
cului. Dacă adăugăm că tu
multuosul, (pînă mai ieri) Șoi- 
man se „căznea" in meandre 
necaracteristice jocului său (în 
fața lui Kiss), atunci e dar că 
băcăuanii nu aveau pe unde 
pătrunde. (Ca sâ nu mal pu
nem la socoteală faptul că la

cele vreo 4—5 lovituri libere 
de pe extrema dreaptă, Șoiman 
a trimis mingea în brațele lui 
Polgar ca un rafinat „ridică
tor" de volei).

Sigur că aceste carențe ne
așteptate în jocul gazdelor nu 
micșorează prea mult merite
le oaspeților, care au jucat cu 
mult elan. Reproșul pe care îl 
facem e că nu au marcat mai 
multe goluri pe culoarele larg 
deschise ale defensivei lui 
Cîmpeanu.

loan CHIRILA

. Pițurcă inscrie ultimul dintre cele patru goluri cu care Steaua 
a intrecut duminică in Giulești pe Rapid

Foto : Aurel D. NEAGU

DACA NU MARCHEZI NICI DE LA 3 METRI...
Cifrele sugerează fizionomia 

partidei de la Cluj-Napoca. 
dintre „U“ și Corvinul, înche
iată cu victoria oaspeților cu 
2—1. Raport de cornere 16—2, 
șuturi: 18—4, pe poartă 10—3. 
„U“ a dominat cu autoritate, 
dar nu ne-am putut închipui 
că o echipă poate rata cum a 
făcut-o formația gazdă. Da, a 
avut și portarul Ioniță cîteva

intervenții de mare eficiență 
dar Mujnai, Boeru și Ciocan, 
ca să dăm doar cîteva exem
ple, au ratat de la 3—4 metri, 
ca să nu mai spunem că, la 
0—1, Cîmpeanu a executat slab 
un penalty și Ioniță a avut 
posibilitatea să respingă. Multi 
au încercat să justifice înfrîn
gerea dînd vina pe arbitru, 
dar suceveanul C. Gheorghe.

DIVIZIA A: PROGRAMUL Șl ARBITRII 
ULTIMEI ETAPE A TURULUI

Iată programul și arbitrii ul
timei etape a turului Divi
ziei A, care se va desfășura 
joi 17 decembrie:

F.C. Argeș — Victoria: M. 
Salomir (Cluj-Napoca) — I. 
Velea (Craiova) și N. Georges
cu (Buzău).

F.C. Olt — Dinamo : D. Bu
ciumați (Timișoara) — C. Ghe- 
orghe (Suceava) și Gh. Toth 
(Aiud).

F.C.M. Brașov — Universita
tea Craiova: N. Voinea — M. 
Constantinescu și Al. Rolea 
(toți din București)

Petrolul — C.S.M. Suceava: 
M. Stoenescu — V. Angheloiu 
șl M. Doncea (toți din Bucu
rești)

Otelul Galați — .U“ Cluj-Na

poca: C. Corocan (Reșița) — 
V. Ilie (București) și Gh. Con
stantin (Rm. Vîlcea).

Flacăra Morenj — A.S.A. Tg. 
Mureș: N. Dinescu (Rm. Vîl
cea) — V. Titorov (Drobeta Tr. 
Severin) și V. Onu (Predeal) 
— partida se dispută vineri 18 
decembrie.

Corvinul — Rapid: Șt. Roti- 
rescu (Iași) — A. Moroianu 
(Ploiești) și I. Niculițov (Foc
șani)

Sportul Studențesc — 8. C. 
Bacău: L Cot (Ploiești) — A. 
Porumboiu (Vaslui) și M. Po
pescu (Craiova).

Meciul Steaua — Politehni
ca Timișoara, disputat la 8 de
cembrie. s-a încheiat cu sco ■ 
rul de 4—I in favoarea echi
pei campioane.

cum am remarcat-o și în cro
nică, a condus în general bi
ne, iar înfrîngerea s-a dato
rat jocului slab, cum observa 
cu justețe, după meci, fostul 
jucător al lui „U“, Petru Emil. 
Lă pauză, antrenorul Remus 
Vlad le-a spus jucătorilor lui: 
„Lăsați arbitrii să-și vadă de 
treaba lor și jncați", dar par
că nimeni nu l-a ascultat. 
Meszaroș, Biro ți Ciocan au 
primit cartonașe galbene pen
tru proteste, din minutul 60 
Ciocan a trecut la înaintare, 
dar a rămas acolo doar pînă 
în min. 73, cînd a fost eliminat 
pentru alte proteste, lăsîndu-și 
echipa în 10 jucători. „U“ a 
mai greșit șl tactic, aglomerînd 
jocul r>e centru, unde Boeru 
mai mult îl încurca pe Cîm
peanu, în timp ce Mujnai, pe 
un teren cu zăpadă, „căra" 
mingea la nesfîrșit. în tot 
acest timp, Corvinul, mobili
zată de travaliul căpitanului 
ei, Klein, a luptat pentru fie
care balon, s-a apărat cu străș
nicie și cu marea șansă (sau 
cu contribuția lui Cavai), din 
cele patru șuturi la poartă a 
marcat două goluri cu care a 
cîștigat partida, împotriva
cursului jocului. Dar. repetăm, 
marile ratări ale jucătorilor
clujeni s-au răzbunat și echi
pa a suferit o înfringere care 
trebuie să constituie un sem
nal de alarmă.

Constantin ALEXE

PENTRU LOCUL I

cedat astfel „lanterna" lui T. 
Marinescu, al cărui pensionari 
se comportă lamentabil, fapt ce 
nu onorează un antrenor cu pre
tențiile sale.

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
I : 1. Rimica (M. Ștefănesau) 
1:35,2. Cota: clșt. — CursaaII-a: 
1. Sinoe (Toduță) 1:31,5; 2. Sul
ta; 3. Savoi. Cota: cîșt. —, ev. 28, 
ord. triplă 159. Cursa a IlI-a: 1. 
Ramon (Dumitrescu) 1:30,8. Cota: 
cîșt. 39, ev. 20, triplu I-H-HI 726. 
Cursa a IV-a: 1. Sucitu (Cră
ciun) 1:31,0. Cota: clșt. 40, ev. 
16. Cursa a V-a: 1. Carpen (V. 
Popa) 1:28,4; 2. Lanterna; 3. Ca
ss', an. Cota: cîșt—, ev. 21, ord. 
triplă 1 530. Cursa a Vl-a: 1. Re
crut (Grigore) 1:27.2. Cota: cîșt. —, 
ev. 28, triplu HI-V-VT 367. Cursa 
a VH-a: 1. Hendorf (N.T. Ni
colae) 1:27,1: 2. oneliea; 3. Rul- 
bist. Cota: cîșt. —. ev. 32, ord. 
triplă 1 190. triplu IV-V-VII 154. 
Cursa a VIII-a: 1. Sică (Cîrstea) 
1:33,0; 2. Kavala; 3. Delicat. Co
ta: cîșt. 49, ev. 56, ord. triplă 
1 430, triplu VI-VII-VIH 263. 
Cursa a ix-a: 1. Rebra (M. Ște
fănescu) 1:32,5: 2. Katalina. Co
ta: cîșt. 50, ev. 95, oid. 268.

A. MOSCU

!n prima grtipâ valorica a Diviziei A la Hochei

GAZDELE AU CiȘTIGAT LA SCOR
La București și Galați, în ca

drul etapelo/ ÎS^O ale Diviziei A 
— prima grupă valorică. s-au 
desfășurat meciurile duble Di
namo — Progresul Miercurea 
Ciuc și Dunărea — viitorul 
Gheovgheni (Sport Club M. Ciuc 
șl Steaua au jucat tn devans). 
Gazdele s-au impus în ambele 
zile.

DINAMO — PROGRESUL M. 
CIUC 11—1 (4—1, 0—0, 7—«) Și
1—3 (5—0, 3—2, 0—1). După cum 
arată șl scorurile, Dinamo a fost 
net superioară In aceste partide 
formației din Miercurea Ciuc, 
care doar in cel de U doilea 
mec! a fost ceva mai aproapo 
de ceea ce credem că poate. Și 
asta, în ultimele do-uă reprize, 
cînd antrenorii dinamovlști E. 
Pană și D. Tureanu au trimis pe 
gheață jucător! mai tineri. Pro
gresul a lăsat impresia că... nu 
pune la inimă evoluția tn a- 
ceastă etapă, și asta s-a văzut 
din lipsa de hotărîre a acțiuni
lor jucătorilor săi. din greșelile 
elementare comise în faze deci
sive, din ratări’e unor situații 
mari, tn care s-a -flat însuși E. 
Antal, antrareornl-jucător. Este 
greu de Intelfts această compor
tare. dacă ne gindim la alte re
zultate ale harghitenilor, inclu
siv o victorie în fața Iul Dina
mo. Formația dinamovistă nu a

lăsat să-l scape ocazia unor vic
torii-detașate, deși a avut șl ea 
fluctuații pe parcursul celor 
două meciuri. Am reținut mai 
ales paradoxul că jucătorii săi 
au marcat mai lesne cînd erau 
în inferioritate numerică (în 
min. 35 al celui de al doilea 
med Lukacs a marcat două go
luri într-c asemenea situație).

O notă bună pentru sportivi
tatea partidelor.

Marcatori : Pisării 3+2. Solyom 
2+2, Lukacs 1+2, ErSs 1+#, Po- 
găceanu 1+0, Andras 1+0, Z. 
Csikl 1+0, Caval 1+0, Bacso 
0+1 șl Bejan 0+1 pentru Dinamo, 
respectiv Srenteș 1+2, T. Todor 
#+l. Au arbitrat bine Șt. Enclu 
— D Trandafir, M. Dinu.

Marian NEGOIȚA
DUNĂREA — C.S.M. VIITORUL 

GHEORGHEN- »— 1 (5—0, 1—1,
2—0) șl 7—1 (2—0, 1—I, 4—0).
Conform așteptărl'.or, gălăftnil 
au ciștigai la cor ambele par
tide, mai puțin așteptaM fiind 
diferența. Au marcat : Gberghi- 
șan 1+0, D. Dima 1+0, Șt. Za
haria 1+1, Fulga 1+0, Dimache 
1+t, Marcu 2+1, Nuțu 1+0, I. 
Zaharia o+l. Berdilă 0+2, An,- 
dronc 0+1 p vilru Dunărea, res
pectiv ZAgmond 1+0 și Gali 
0+1. Bun . arbitrajul brigăzii FI. 
Gubernu — N Enache șl S- 
Dinu. (T. SIRIOPOL — coresp.).
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CONFERINȚA NAȚIONALĂ A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
(Urmare d'n pag O

Maria Stan, Irina Szabo, Ma
rin Ștefanache, Șerban Tccdo- 
rescu, Ion Teoreanu. Ion Totna, 
lacob Toplician, Alexandru 
Turcin, Pantelimon Ungureanu, 
Nicolae Vaideseu, Ilie Verdeț, 
Aurica Vizitiu. Viorel Vizurea- 
nu, Vasile Vîlcu, Radu Voinea, 
Constantin Zanfir, Vasile 
Zglobiu.

Lucrările primei ședințe ple
nare au fost conduse de to
varășul Emil Bobit membru al 
Comitetului Politie Executiv, 
neretar al C.C. al P.C.R. , .

Au fost alese, apoi, Comisia 
de redactare a proiectelor de 
hotSrîri șt rezoluții, Comisia 
de validare. Comisia pentru 
examinarea apelurilor, pre
cum și Secretariatul Conferin
ței Naționale.

Delegații au adoptat, în una
nimitate, ordinea de zi a Confe
rinței Naționale a Partidului :

L Stadiul dezvoltării forțelor 
de producție, al societății socia
liste în general, al relațiilor de 
producție si sociale, al democra
ției muncitorești-revoluționare, 
al perfecționării conducerii, pe 
baza principiilor autoconducerii 
ți autogestiunii, al perfecționă
rii și continuării procesului re
voluționar în noua etapă de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre co
munism.

î. Cu privire la înfăptuirea 
botărîrilor Congresului al XIII- 
lea și a Programului partidului 
de dezvoltare eeonomico-socială 
a României, a programelor de 
perfecționare a organizării șl 
modernizare a proceselor de pro
ducție, a plicarea normativelor 
econoniico-financiare și creșterea 
eficienței economice iii toate sec
toarele de activitate.

3. Cu privire la dezvoltarea 
economică și socială echilibrată 
si proporțională a tuturor zone
lor țării. înfăptuirea programu
lui de sistematizare a teritoriu
lui, înflorirea necontenită a lo
calităților patriei, ridicarea ni
velului de trai material și spi
ritual al întregului popor.

Au fost aprobate, dc asemenea, 
constituirea celor opt secțiuni 
ale Conferinței și componența 
nominală a prez.idiilor acestora: 
Secțiunea pentru dezvoltarea 
forțelor de producție, a bazei de 
materii prime si a producției de

energic, înfăptuirea Programului 
de dezvoltare economică și so
cială a țării; Secțiunea pentru 
cercetare științifică, dezvoltare 
tehnologică, introducerea pro
gresului tehnic, perfecționarea 
organizării și modernizării pro
ceselor de producție, a învăță- 
mîntului pregătirea forței de 
muncă și a cadrelor; Secțiunea 
pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și gospodă
rirea apelor; Secțiunea pentru, 
investiții, construcții, transpor
turi și telecomunicații; Secțiu
nea pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială echilibrată și pro
porțională a tuturor zonelor 
țării, sistematizarea teritoriului, 
creșterea nivelului dc trai, ridi
carea continuă a calității vieții, 
dezvoltarea producției bunurilor 
de consum, a comerțului și ser
viciilor pentru populație; Secțiu
nea pentru activitatea interna
țională a partidului și statului 
și comerț exterior; Secțiunea 
pentru problemele orînduiril so
ciale și de stat, conducerii ști
ințifice a societății și dezvoltării 
democrației socialiste, perfecțio
nării mecanismului economico- 
financiar și ridicării continue a 
eficienței activității economice; 
Secțiunea pentru problemele ac
tivității de partid, organizatori
ce, politico-ideologice și educa
tive, ale organizațiilor de masă 
și obștești. •

S-a aprobat, totodată, regula
mentul de desfășurare a lucră
rilor Conferinței, care vor avea 
loc în ședințe plenare și în ca
drul secțiunilor.

în numele tuturor participan- 
ților la marele forum al comu
niștilor români, tovarășul Emil 
Bobu a adresat celui mai iubit 
și stimat fiu al națiunii, ctitorul 
României moderne. Erou între 
eroii patriei, militunt de frunte 
al mișcării comuniste și munci
torești internaționale, neobosit 
luptător pentru apărarea păcii, 
pentru prietenie și largă colabo
rare între toate popoarele lumii, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, invitația de 
a lua cuvin! ul.
Tovarășul NiCOLAE 

CEAUȘESCU, secretar general al 
partidului Comunist Român, a 
prezentat, de la tribuna Confe
rinței Naționale, Raportul cu pri
vire la stadiul dezvoltării forțe
lor de producție, ai societății so

cialiste in general, al relațiilor 
de producție și sociale, al demo
crației muncitorești-revoluționare, 
al perfecționării conducerii, pe 
baza principiilor autoconducerii 
și autogestiunii, ai perfecționării 
și continuării procesului revolu
ționar in noua etapa de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

Amplul Raport al secretarului 
general al partidului a fost 
urmărit cu deosebit interes, cu 
profundă satisfacție și deplină 
aprobare, fiind subliniat, în 
repetate rînduri, cu vii aplauze 
și uralc. S-a scandat cu înflă
cărare „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
Ceaușescu și poporul !“, „Stima 

noastră și niîndria, Ceaușescu — 
România !“, „Ceaușescu — pace!".

A urmat un moment emoțio
nant. La tribună au urcat pio
nieri și șoimi ai patriei care au 
oferit, cu dragoste, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete de 
flori

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Emil Bobu a spus :

„Ținînd seama de importanța 
excepțională a Raportului pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, care, prin analiza 
științifică a stadiului dc înfăp
tuire a amplului proces de edi
ficare a socialismului și comu
nismului în patria noastră, a 
activității internaționale și di
recționarea perfecționării în 
continuare a organizării și con
ducerii întregii vieți economico- 
sociale, se constituie intr-un 
document programatic, propun 
ca acest magistral Raport 
să fie adoptat de Conferința 
Națională ca program de acțiu
ne, de muncă și luptă al parti
dului, al întregului popor român".

Propunerea a fost primită cu 
deosebită însuflețire, partici- 
panții dind astfel expresie ho- 
tărîrii unanime a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii, a 
întregului nostru popor, de a 
acționa, cu abnegație, în spirit 
revoluționar, pentru înfăptuirea 
neabătută a importantelor teze 
și orientări, a mobilizatoarelor 
sarcini cuprinse in Raportul 
secretarului general al partidu
lui, pentru îndeplinirea, în con
diții de înaltă calitaie și eficien

ță, a planului pe 1987 și pe anul 
viitor, a prevederilor cincinalu
lui, pentru realizarea exemplară 
a obiectivelor de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării în etapa 
actuală și în perspectivă, pentru 
transpunerea în viață a hotărîri- 
lor Congresului al XIII-lea al 
P.C.R.

★

In cursul după-amiezii, au 
început dezbaterile în plen a- 
supra problemelor înscrise pe 
ordinea de zi.

Prima parte a lucrărilor a 
fost condusă de tovarășa Lina 
Ciobanu, membru al Comite, 
tulul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului.

Au luat cuvîntul tovarășii 
Constantin Olteanu, prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., Du
mitru Amzu, director general 
al Centralei industriale elec
trotehnice Craiova, județul 
Dolj, Marin Ștefanache, mi
nistrul minelor, Andrei Dulcă, 
secretarul comitetului de partid 
de la întreprinderea de auto
turisme Pitești, județul Argeș, 
Mihai Marina, prim-secretar 
al Comitetului județean Con
stanța al P.C.R., Maria Stan, 
secretarul comitetului de 
partid dc la întreprinderea de 
confecții Focșani, județul 
Vrancca.

Tovarășul Ion Coman, mem
bru al Comitetului Politic E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a prezentat Raportul 
Comisiei de validare, care a 
fost aprobat, în unanimitate, 
de Conferința Națională a 
partidului.

în continuarea dezbaterilor 
au luat cuvîntul tovarășii 
Lcon Cudrcc, directorul în
treprinderii de utilaj tehnolo
gic Bistrița, județul Bis- 
trița-Năsăud, Tudor Dănacu, 
președintele Cooperativei a- 
gricole de producție Cczîeni, 
județul Olt, Marin Enachc, 
ministrul industriei metalur
gice, Aurică Vizitiu, director 
general al Centralei industria
le pentru fibre sintetice Sâvi- 
neștl, județul Neamț, Octa
vian Căpitanu, directorul în
treprinderii „Tractorul“-Bra- 
țov. »

După pauză, lucrările an 
fost conduse de tovarășul 
Iosif Szasz, membru supleant 

al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. a! P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Caraș-Severin al P.C.R.

In cadrul dezbaterilor au 
luat cuvîntul tovarășii Con. 
stantin Dăscălcscu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-minislru 
al guvernului, Ilie Matei, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R., Magda
lena Domokoș, țesătoare la 
întreprinderea de stofă pen
tru mobilă și țesături tehnice 
Gheorghieni, județul Harghita, 
Șerban Tcodorescu, ministrul 
industriei construcțiilor de 
mașini, Gheorghe Nițu, direc
torul întreprinderii agricole 
de stat Mihăilești, județul 
Giurgiu.

Participanții la dezbateri au 
dat cea mai înaltă apreciere 
Raportului prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceausescu 
de Ia tribuna Conferinței și, în 
spiritul acestui document pro
gramatic, au examinat, cu c- 
xigență și răspundere comu
nistă, modul cum organele și 
organizațiile de partid, cornii, 
nișții, toți oamenii muncii au 
acționat și acționează pentru 
îndeplinirea integrală a pre
vederilor de plan pe 1987 și 
pregătirea temeinică a pro
ducției anului viitor, pentru 
creșterea intensivă, în ritm 
susținut, a industriei, agricul
turii; a tuturor ramurilor eco- 
nomiei naționale, pe baza 
celor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii, pentru înfăp
tuirea exemplară a obiecti
velor actualului cincinal, a 
programelor de dezvoltare 
cconomico-socială a țării.

In același timp, a fost expri
mată adeziunea deplină la 
politica externă, dinamică, 
constructivă, a partidului șl 
statului nostru, față de iniția
tivele și acțiunile secretarului 
general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
Njcolae Ceaușescu, consacrate 
păcii și dezarmării, asigurării 
tuturor condițiilor pentru ca 
poporul român, toate popoarele 
lumii să-și poată înfăptui as
pirațiile de progres și bună
stare intr-un climat de liniște, 
înțelegere și colaborare inter
națională.

Lucrările Conferinței Na
ționale a partidului continuă.

PROFUND ECOU IN INIMILE SPORTIVILOR
PUTERNIC IMBOLD PENTRU 0 MUNCĂ DE CALITATE

Alături de întregul nostru 
popor, sportivii, antrenorii, ac
tiviștii C.J.E.F.S. Caraș-Seve
rin au ascultat cu profundă e- 
moție și deosebit interes ma
gistralul Raport prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidu
lui, la deschiderea Conferinței 
Naționale a partidului. Am re
trăit. astfel, profundul senti
ment de satisfacție, de mîn- 
drie patriotică de a avea în 
fruntea partidului și statului 
pe cel mal iubit fiu al acestui 
popor, omul care, cu o excep
țională clarviziune și pildui
toare abnegație, conduce națiu
nea noastră spre mari și temei
nice împliniri, pe drumul fău
ririi societății socialiste ți co
muniste. Din ampla și profun
da analiză efectuată de 
secretarul general al partidului 
m-a impresionat, printre altele, 
atenția cu totul deosebită acor
dată ridicării continue a cali
tății muncii, în toate domeni
ile de activitate, la nivelul ce
rințelor epocii actuale.

Sîntem hotărîți ca această e- 
sențială direcție de acțiune, 
care se cere a fi desfășurată 
cu mai multă fermitate, să stea 
la baza întregii munci viitoa
re a Consiliului Județean pen
tru Educație Fizică și Sport 
Caraș-Severin. In acest scop, 
ne vom mobiliza toate forțele 
pentril îndeplinirea exemplară 
a obiectivelor stabilite de Con

gresul al XIII-lea al partidu
lui, pentru a îmbina perma
nent activitatea tehnico-orga- 
nizatorică cu cea educativ-for- 
mativă în vederea realizării, 
la o cotă calitativ sporită, a 
sarcinilor încredințate de 
partid mișcării sportive din 
țara noastră. Ne angajăm să 
muncim mai mult și mai bine 
în activitatea sportivă de masă 
și de performanță, situînd în 
centrul preocupărilor noastre 
atît acțiunile menite să asigu
re întărirea sănătății oameni
lor muncii de pe aceste me
leaguri, cît și cele ce urmă
resc ridicarea pe o treaptă su
perioară a nivelului perfor
manțelor sportive.

GRIGORE TĂNASA 
președintele C.J.E.F.S. 

Caraș-Severin

Raportul prezentat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la 
Conferința Națională a Partidului Comunist Român a trezit un 
viu și amplu interes și in rîndurile sportivilor noștri. O conclu
dentă dovadă este și această imagine foto, care înfățișează un 
grup de sportivi de înaltă performantă, între ei și medaliați la 

campionatele mondiale și europene, reuniți la Centrul „23 Au
gust" din Capitală, urmărind la televizor transmisia acestei cu- 
vintări de excepțională însemnătate rostită în plenul marelui 
forum al comuniștilor. Foto : Eduard ENEA

PRIN FAPTE
(Urmare din pag 1)

prestigioase succese. Privind 
înainte la ceea ce avem de fă
cut, considerăm, prin pris- 
ina exigentelor formulate de 
secretarul general al partidului, 
că este încă mult Joc de mai 
bine. Va trebui ca, în proce
sul instruictiv-educativ, să ma
nifestăm mai multă responsa
bilitate, mai multă disciplină și 
ordine, 6ă fim în permanență 
la curent cu ceea ce se 'intim - 
plă în sportul international 
spre a ridica la noi cote de 
calitate munca și rezultatele 
noastre. Fiecare dintre gim
nastele noastre fruntașe doreș
te ca, în 1988, echipa României 
să reconfirme valoarea sa su
perioară, forța incontestabilă a 
școlii românești, mai ales la 
Jocurile Olimpice.

La (diiipioiiatul Mondial dc handbal Icmlnin - grupa ii

ROMÂNIA-FRANȚA 28-17 [14-9] 
ÎN PRIMUL JOC DIN SEMIFINALE
BURGAS, 14 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). 
Reprezentativa României a 
terminat victorioasă și pri
ma partidă din cadrul semifi
nalei B a Campionatului Mon
dial de handbal feminin — 
grupa B, întrecînd formația 
Franței cu 28—17 (14—9). Ca 
și în alte meciuri susținute aid, 
după un început ezitant (au 
fost conduse cu 1—0), român
cele au acționat în plin ...mo
toarele șl s-au instalat la con
ducerea jocului. începutul 
l-a făcut Matefi, care In mi
nutul 4 a adus egalitatea pe 
tabela de marcaj, apoi echipa 
noastră a acționat bine, atît 
atacul, cît și apărarea dove- 
dindu-se fără reproș. în mi
nutul 34 era 18—9, 22—12 în 
minutul 43, apoi 26—15 (min. 
52). „Vioara intîi" a atacului a 
fost și de astă-dată Maria Veri- 
geanu, care a marcat numai 
din acțiune. Balea a apărat

TREI LUPTĂTORI ROMÂNI 
CÎȘT1GĂT0RI LA HELSINKI

Reprezentanții țării noastre la 
lupte greco-romane au obținut 
noi succese, de astă dată la 
turneul internațional de la Hel
sinki. Au urcat pe podium: Petre 
Cărare (68 kg), Sorin Herțea (82 
kgi șl Ilie Matei <90 kg) au cîș- 
tigat concursul, Mihai Clsrnaș 
(52 kg), Vasile ndrei (100 kg) 
și Ion Grigoras (130 kg) s-au 
clasat pe locul 2, iar Nicolae 
Zamfir (57 kg) și Anton Arghira 
(74 kg) pe locul 3. 

bine, ca și Ioana Vasilca, in
trodusă în min. 43, la o arun
care de la 7 metri, pe care a 
apărat-o, și rămasă în poartă 
pînă la sfîrșit.

Marcatoare : Vcrîgeanu 6, 
Tîrcă 5, Matefi 4, Torâk 3, Coz- 
ma 3, Ciubotaru 2, Butnârașil 
2, Ilie 2 și Tache 1, iar din u- 
chipa Franței Sauval 9, Bec 3, 
Martin 3 și Bara 2.

Au arbitrat foarte bine P. 
Humei și L. Kiss (Ungaria).

în următoarea partidă, de 
marți (n.r. azi) România — 
R. F. Germania, (deși învinsă 
de Danemarca, a întors de 
trei ori rezultatul, pierzind la 
numai 2 goluri diferență).

ALTE REZULTATE, seria 
B : Bulgaria — Austria 17—24 
(5—7), Danemarca — • R. F. 
Germania 22—20 (10—10) ; se
ria A : Ungaria — R. P. Chi
neză 30—21, Iugoslavia — Ca
nada 26—17.

ton GAVRILESCU

C. M. DE JUNIORI
BELGRAD, 14 (Agerpres). — 

Campionatul Mondial de hand
bal pentru juniori s-a încheiat 
la Rijeka cu victoria selecționa
tei Iugoslaviei, care a între
cut în finală cu scorul de 28—26 
(12—13) formația Spaniei.

In meciurile pentru clasament 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate': locurile 3—4 : U.B.S.S. 
— Suedia 34—18 (15—8) ; locu
rile 5—6 : România — R. F. 
Germania 23—20 (după prelun
giri) ; locurile 7—8 ; Ungaria — 
Franța 29—27 (după prelungiri) ; 
locurile 9—10 : Danemarca — 
Norvegia 24—22 (13—10) ; locu
rile 11—12 : Cehoslovacia — Al
geria 24—18 (14—11).
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