
Sub președinția tovarășului HICOLAE CEAUȘESCU

I ȘEDINȚA COMUNA A PLENAREI COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, A ORGANISMELOR

+ DEMOCRATICE Șl ORGANIZAȚIILOR DE MASA Șl OBȘTEȘTI
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Part'dului Comunșț 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au conti
nuat, miercuri, 30 noiembrie, 
lucrările ședinței comune a 
Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
organismelor democratice și or
ganizațiilor de masă și obștești.

în cursul dimineții au avut 
Ioc dezbateri în plen.

în prima parte a ședinței, 
condusă de tovarășul Ion Din- 
că, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al gu
vernului, au luat cuvîntul to
varășii Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.K., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Alexandru Roșu, pre
ședintele Consiliului de condu
cere al Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, Ale
xandrina Găinușe, prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
Ialomița al P.C.R.. Cornel Pa
coste, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-minls- 
tru al guvernului. Dan Dula- 
mă, președintele Consiliului de 
conducere al Centralei industri
ale siderurgice Galați, Ana 
Mureșan, membru supleant al 
Comitetului Polit'c Executiv al 
C.C. al P.C.R., președinta Con
siliului National al Femeilor, 
Ludovic Fazeisaș membru al 
Comitetului Polit'c Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprlm-minis- 
tru al guvernului, Ton Neamu, 

prim-vicepreședinte a! Consi
liului de conducere al S.M.A. 
Miroși, județul Argeș, Ștefan 
Nan, președintele Comitetului 
sindicatului și al adunării 
generale a oamenilor muncii do 
la întreprinderea de Utilaj Chi
mic Ploiești, Județul Prahova, 
Constantin Olteanu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Ultima parte a ședinței co
mune a fost condusă de 
tovarășul Nicqlac Ceaușcscu.

In unanimitate, partîcipariții 
Ia ședința comună au adoptat 
proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a. Republicii Soeialiste 
România în anul 1989 ; pro
iectul Planului de dezvoltare 
a agriculturii, industriei ali
mentare, silviculturii și gos
podăririi apeîor in anul 1989; 
proiectul Planului financiar 
centralizat al activității eco- 
nomico-sociale și proiectul Bu
getului de stat pe anul 
1989 ; Programul , privind au- 
toconducerea și autoaprovizio- 
narea pentru asigurarea bu
nei aprovizionări a populației 
cu produse agroalîmentare sl 
bunuri industriale de consum 
pe anul 1989, eare, prin preve
derile lor, asigură creșterea 
forței economice a țării, trece
rea României socialiste intr-un 
stadiu nou, superior, de dezvol
tare, ridicarea bunăstării ma
teriale și spirituale a întregu
lui popor.

Intr-o insuflețilosre unanimi
tate, exprimînd voința comu
niștilor, a tuturor cetățenilor 

patriei, participativi au adoptat 
Hotărîrea prin care magistrala 
Expunere prezentată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
deschiderea lucrărilor ședinței 
comune, document de excepțio
nală însemnătate, teoretică $1 
practică, devine program de 
muncă și acțiune revoluționară 
al partidului, al întregului 
popor.

A fost adoptată dc asemenea. 
Hotărîrea ședinței comune a 
Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
organismelor democratic.» și or
ganizațiilor de masă și obștești, 
care se va da publicității.

In încheierea lucrărilor, a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu 
deosebit interes, cu deplină a- 
probare și profundă mindrie 
patriotică, fiind sublin'ată, in 
repetate rinduri, cu vii și în
delungi aplauze, cu urale si 
ovații.

însuflețiți de îndemnurile, de 
mobilizatoarea cuvintare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
participant^ la ședința comună 
au exprimat angajamentul 
ferm al întregului nostru po
por de a acționa, cu dăru're șl 
abnegație, în spirit revoluționar, 
pentru transpunerea neabătută 
în viață a hotărîrilor adop
tate, a obiectivelor stabilite 
de Congresul al XlII-lea și 

Conferința Națională ale P.C.R., 
de a cinsti prin noi și mărețe 
înfăptuiri glorioasa aniversare 
de la 1 Decembrie, de a întări 
unitatea și coeziunea in jurul 
partidului, al secretarului său 
general, de a sluji, cu credință 
și devotament, cauza socialis
mului și comunismului, inde
pendența și suveranitatea 
României Socialiste.

★
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, miercuri dimineața a 
avut loc Plenara Comitetului 
Central al partidului.

Plenara a avut la ordinea de 
zi probleme organizatorice.

Plenara a hotă iii eliberarea 
tovarășului Ion Radu, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., din 
funcția de secretar al Comite
tului Central al partidului, in 
legătură cu trecerea sa in altă 
muncă.

Plenara a ales în funcția de 
secretar al C.C. al P.C.R. pe 
tovarășul Ion Sirbu.

★
Peste 120 000 de cetățeni s-au 

adunat, miercuri dimineața, In 
Piața Republicii din Capitală, 
pentru a cinsti, printr o maro 
și impresionantă manifestare, 
făurirea, in urmă eu 70 de ani, 
a statului național unitar ro
mân.

Toți cei prezenți au urmărit, 

in transmisie directă cu viola
rea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la încheierea 
ședinței comune a Plenarei Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a organisme
lor democratise și organizați
ilor de masă și obștești, eveni
ment de însemnătate Istorică 
in viața partidului si a țării, 
eare, printr-o fericită coinci
dență, s*a desfășurat in ajunul 
glorioasei aniversări.

In marea piață din centrul 
Capitalei se aflau reprezen
tanți ai tuturor județelor țârii 
și municipiului București — 
muncitori, țărani, intelectuali, 
elevi și studenți. Prezența lor 
făcea să vibreze aici inima în
tregii țări. Intr-o unitate de 
cuget și simțire cu întreaga 
națiune, ei au venit pentru a 
exprima, în acest moment _ de 
profundă semnificație patriotică, 
omagiul lor patriei iubite, 
care, liberă și stăpină pe des
tinele sale, trăiește anii de glo
rie ai împlinirilor soc'aliste.

In această zi de intensă tră
ire patriotică, mulți dintre ei 
purtau drapelul și stema tării, 
aveau petrecută peste nmerl 
eșarfa tricoloră.

Numeroși oameni ai muncii 
purtau, cu mîndrie, portrete ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, 
drapele, stema județului pe care 

fi reprezentau, pancarte cu urări 
Ia adresa eroicului nostru 
partid comunist, a încercatului

(Continuare In txH7. a <-<»)

IMPRESIONANTA MANIFESTARE POPULARA CONSACRATĂ MARH UNIRI



* „E SCRIS PE TRICOLOR UNIRE !“j
Cu prilejul aniversării Marii Uniri { Concursul

ENTUZIASTE ÎNTRECERI SPORTIVE TINEi
Ultimele corespondențe sosite la redacție ilustrează interesul 

cu care tineretul, oamenii muncii din Întreaga țară întîmpină — și 
prin intermediul unor pasionante întreceri sportive — aniver
sarea Marii Uniri de la I Decembrie 1918. Iată citeva dintre 
acestea...

PE P
Ziua de 1 Decembrie e»te Înscrisă In ca

lendarul de suflet al poporului român ca 
fiind una din cele mai alese sărbători ale 
sale. Este ziua tn care, acum 70 de ani, la 
Alba Iulia, s-a împlinit, prin voința tutu
ror românilor, una din năzuințele noastre 
cele mai fierbinți, întregirea țării, Unirea 
cea Mare, crearea statului național unitar 
român, eveniment ce a constituit, așa cum 
sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, o strălucită 
victorie istorică a luptei eroice, îndelungate, 
a maselor populare pentru făurirea națiunii 
române, mareîndu-se astfel Întruparea în 
fapt a visului secular al tuturor românilor 
de a trăi uniți tn granițele aceleiași țări, 
tntr-un stat unic, liber șl independent

Omagiind măreața împlinire de-acum șapte 
decenii, cinstim cu vie emoție și aleasă 
venerație lupta și jertfa tuturor înaintașilor 
care au pregătit luminoasa zi de 1 Decembrie 
1918. S-a spus adeseori și o vom spune mereu 
că în solemnul vot al Marii Adunări Na
ționale de la Alba Iulia, de acum 70 de ani. 
l-au rostit nu doar cei peste o sută de mii 
da oameni prezenți Ia cea mai impunătoare 
sărbătoare a neamului, nu doar milioanele de 
români care-și trimiseseră reprezentanții cu 
mandatul imperativ de-a vota numai și nu
mai pentru Unire, ci s-a rostit însăși istoria 
cu al cărei mers, cu ale cărei cerințe se 
ortndulse statornic drumul prin timp al 
românilor. Este un adevăr pe care avea să-1 
sintetizeze, cu o impresionantă putere de ana
liză a faptelor, a evenimentelor sociale.

tovarășul Nicolae Ceausescu: .Desfășurarea 
evenimentelor istorice a demonstrat eu putere 
că Unirea de la 1 Decembrie 1918. care a dus 
la crearea statului național unitar român, a 
fost rezultatul nemijlocit al luptei botărîte a 
celor mai largi mase populare, a întregului 
popor, un act în deplină concordanță cu drep
turile inalienabile ale românilor, cu reali
tatea obiectivă, cu cerințele legice ale dez
voltării istorice sociale".

Poporul întreg, urmîr.d pilda celui mai iubit 
fiu al său, tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
strălucit continuator al operei marilor bărbați 
de stat ai neamului, patriot înflăcărat, cu 
Inima vibrlnd de cea mai înaltă iubire față 
de țară, — aduce azi prinosul său de cuget și 
simțire Înaintașilor care acum 70 de ani, la 
Alba Iulla, au dat viață visului Întrupat in 
faptă: „E scris pe tricolor unire t“ șl aderâ 
cu fierbinte entuziasm la chemarea formulată 
ieri, In cuvîntarea rostită la încheierea ședin
ței comune a Plenarei C.C. al P.C.R., de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu: .La cea de-a 
70-a aniversare a formării statului național 
unitar român, să facem legămint că vom 
acționa cu întreaga răspundere față de inte
resele poporului, pentru întărirea continuă a 
independenței ți suveranității României, pen
tru dezvoltarea tot mai puternică a forțelor 
de producție, a științei, culturii, invățămîntu- 
lui. pentru formarea omului nou — construc
tor conștient al socialismului și comunismului 
— că vom acționa întotdeauna pentru bună
starea și fericirea întregului popor, pentru 

. măre(ia României

N. Tokacek. N. Cosucbe. N. Ște
fan, E. Teirău, N. Costin, I. Cor- 
duban, Ch. Goldenberg, N. Mu
gurel. N. Danciu, l. lonescu. Șt.

CLASAMENTELE-----------------

DIVIZIA SECUNDĂ LA JUMĂTATE DE DRUM... --------------
Duminică a luat sflrșit și 

prim® parte a campionatelor 
diviziei secunde la volei. Iiîcă 
de la jumătatea competiției 
a-au ales echipele care vor 
.aprinta", în retur, spre „A* și 
cele cane vor trebui să facă a- 
selași lucru sub dogoarea ulti
melor două locuri, sortite re
trogradării. Și pentru unele, și 
pentru altele se anunță o... iar
nă și un Început de primăvară 
fierbinți...

în seria I a campionatului 
feminin, detașarea tn frunte a 
Științei Bacău (la două victo
rii de urmăritoare) pare, dar nu 
este, decisivă, intrucît echipa 
tai FI. Grapă și V. Ghenadi va 
Juca In retur meciurile cheie 
tn deplasare, pe terenul celor
lalte două pretendente la locul 
hi prima divizie. Calculatorul 
București și, surpriză!, Brai- 
conf Brăila. Deci, cursa va îi 
totuși în trei. In schimb, în 
seria a n-a, ex-divizionara A 
siblană, C.S.M. Libertatea, este 
net favorită, cu toată ambiția 
fetelor din Zalău, postate la 
ptndă în plasa liderei... Retur

REZULTATELE ULTIMEI ETAPE A TURULUI
feminin, seria I : știința Ba

cău — Calculatorul București 8—2, 
Braleonf Brăila — A.C.M.R.I.C. 
Piatra Neamț 3—o. Metal 33 Bucu
rești — C. P. București 3—0, Fin- 
tex Fălticeni — Comerțul Con
stanța 3—2, Hidrotehnica Focșani 
— I. T. București 1—3, Chimpex 
Constanța — Voința București 
3—0 ț seria a Il-a : Toplltana To- 
Dlita - A.S.S •U. Crâiova 3—0, 
Armătura Zalău — Confecția 
București 3—0. C^.M. Libertatea 
Sibiu — G.I.G.C.L. Brașov 3—0. 
Politehnica Timișoara — Electro- 
hlca București 3—0. „u- Electro
nica Cluj-Napoca — Viitorul 
LG.C.L. Petroșani 3—0. Metal o- 
tehnlca Tg. Mureș — c.S.M. Co
merțul Lugoj 3—0.

MASCULIN. seria I : A.S.A. 
Buzău — C.S.M. Delta Tulcea

ANTRENORII IN BĂNCI
In cadrul unei mai largi 

campanii privind redresarea 
jocurilor sportive — conduce
rea C.N.E.F.S. a elaborat în a- 
cest sens un plan detaliat cu 
probleme de actualitate și de 
perspectivă — la Baia Mare, 
cu prilejul celei de a 24-a e- 
dițil a „Trofeului Carpați" la 
handbal masculin, a fost orga
nizat un curs de perfecționare 
pentru antrenorii echipelor de 
juniori participante la Campio
natul Național al juniorilor și 
școlarilor. Acțiunea s-a desfă
șurat sub egida Centrului de 
pregătire a cadrelor din miș
carea sportivă, tn colaborare 
eu F. R. Handbal și Cabinetul 
metodic al C.J.E.F.S. Maramu
reș. A fost abordată o tema
tică largă. axată pe metodolo
gia de selecție șl pregătire a 
sportivilor începători și avan
sați. aprofundarea modelului 
■a pregătire șl concurs Partea 
practici a acestei acțiuni a 

plin de emoții pentru mai mul
te echipe din ambele serii, care 
vor lupta pentru evitarea locu
lui 11, retrogradant, intrucît 
Hidrotehnica Focșani (s. I) și 
A.S.S.U. Craiova (s. a II-a) par 
lipsite de șanse de salvare și 
împăcate cu ultimul loc...

Și în seria I a campionatului 
masculin cursa promovării an
gajează un „trio* echilibrat: 
C.S.U. Hidrotehnica Galați, 
PECO Ploiești și Rapid Bucu
rești. Șansele lor depind nu nu
mai de meciurile directe din 
retur, ci și de... arbitrajul Elec- 
trei Iui Florin Mina. Dar, în 
seria, a II-a, electrotehniștii din 
Bistrița. în frunte cu noul lor 
coleg, Mircea Tutovan, sînt de
ciși (și mai puțin stînjeniți) să 
facă pasul pe prima scenă, deși 
în retur vor avea meciuri grele 
la Șimleu Silvaniei si Timișoa
ra. Mult mai „strînsă" decît la 
fete — lupta pentru evitarea 
retrogradării. Amenințatele au, 
toate, speranța salvării. Nu 
pentru toate ea va deveni cer
titudine. . .

2— 3, I.M G. București — C.S.U. 
Hidrotehnica Galați 0—3. Electra 
București — Metalul Tîrgoviște
3— 0, SARO Tîrgoviște — Praho
va I.P.G. Ploiești 3—2. PECO 
Ploiești — Nicolina Politehnica 
Iași 3—0, Rapid București — 
LU.G. Știința Constanța 3—0 (în 
meci restant. derbyul seriei, 
PECO Ploiești — Raoid 3—2) : 
seria a H-a : Explorări Motorul 
n Baia Mare — Electrotehnica 
Bistrița 1—3, C.S.M. Caransebeș 
— Oțelul Oraș Dr. P. Groza 3—0. 
Metalul Hunedoara — C.S.U. Să
nătatea Oradea 3—1, Politehnica 
Timișoara — Voința Alba Iulia 
3—0. A.S.A. Electrorhureș *11 Tg. 
Mureș — Metalul Rm. Vîlcea 3—0. 
Sllvanla Simleu Silvaniei •— „XJU 
Electronica Cîui-Napoca 3—1.

Corespondenți : N. Mateefcu, 
Gh. Lazăr, O. Guțu. A. Soare, 

fost fericit completată cu vi
zionarea de către cei 62 de 
antrenori a jocurilor din ca
drul „Trofeului Carpați", după 
care _s-a discutat despre as
pecte privind structura și or
ganizarea sistemului de evalua
re specifice antrenamentului în 
handbal.

La această acțiune au fost 
prezenți o serie de specialiști 
dih handbalul românesc și in
ternațional, de o largă audiență 
bucurîndu-se intervențiile prof, 
univ. loan Kunst-Ghermănescu. 
președintele Comisiei de antre
nori a I.H.F., precum și ale 
antrenorilor federali Nicolae 
Nedef și Bogdan Macoveî.

Am rugat-o pe Rodica Șiclo- 
van, experț instructor princi

Femrrvn 
seria I

1. Știința Bacău 11 11 9 33: 8 22
2. Calculatorul 11 2 31: 9 *0
3.’ Braiconf Brăila 11 9 2 28:13 29
4. Comerțul C-ța 11 8 3 28115 19
5. Metal 33 Buc. u 7 4 25:14 18
6. Fintex Fălticeni 11 6 5 20:22 17
7. I. T. București 11 4 1 16:24 15
8. C. P. București 11 4 7 14:22 15
9. Chimpex C-ța 11 3 8 18:26 14

LO. ACMRIC P. N. 11 3 8 12:26 14
11. Voința Buc. 11 2 9 9:28 13
12. Hidrotch. Focș. 11 0 11 6:33 10

seria a n-a
1. CSM Libert. Sb. 11 10 1 30: 3 21
2. Armătura Zalău 11 9 2 30:10 20
3. „Poli Tim. 11 7 4 23:14 18
4. Metalotehnica 11 7 4 23:17 18
5. Cluj-N. 11 6 5 21:19 17
6. GIGCL Brașov 11 6 5 21:22 17
7. Electronica 11 tî 5 20:21 17
8. Toplitana Topi. 11 5 6 23:20 16
9. Viitorul Pșc. 11 4 7 18:23 15
0. Confecția Buc. 11 4 7 15:25 15
1. Comerțul Lugoj 11 2 9 8:30 13
2. ASSU Craiova 11 0 11 5:33 11

RESTANȚĂ IN „A“ -- ------- —
UNIVERSITATEA C.F.R. CRÂ

IOVA — STEAUA 0—3 (—3, —12, 
—7). Meci de bun nivel tehnic, 
încheiat cu victoria meritată a 
campionilor, superiori la pre
luare, atac, blocaj șl combinații 
tactice. Craiovenii puteau să-și 
adjudece setul al 2-lea (cînd au 
condus cu 9—2 și 11—3), dar 
bucureștenii au revenit spectacu
los, au egalat la 11 și au ciș- 

ȘTIR! ------- ----------- -------------
© Intrucît și în competițiile 

interne vor intra în vigoare, de 
Ia 1 ianuarie 1989, noile reguli 
de joc (între care : seturi pînă 
la maxirhum punctul 17, setul 5 
în sistem tie-breack etc.), pre
zentate de ziarul nostru la tim
pul potrivit, duminică 11 decem
brie (ora 9). la sediul C.N.E.F.S. 
sînt convocați toți arbitrii și an
trenorii din Capitală pentru in
struire asupra aplicării noilor 
reguli.
• Colegiul municipal organi

zează un nou curs de arbitri în- 
cepînd din 12 decembrie. Dorito
rii pot depune cereri la sediul 
C.M.B.E.F.S-. din str. Lt. Lem- 
nea, în fiecare luni. între orele 
16 și 18.
• Campioanele noastre susțin 

la sfîrșitu! acestei săptămîni pri
ma manșă din turul II al C.C.E.

pal, să ne spună citeva opinii 
despre această acțiune : „Am 
constatat cu multă satisfacție 
că tematica propusă spre dez
batere. demonstrațiile practice, 
precum și înregistrările vi
deo s-au bucurat de aprecie
re în rindul antrenorilor pre
zenți la cursuri. Tehnicienii au 
fost supuși apoi unui test 
scris, dar rezultatele nu le cu
nosc încă, timpul fiind prea 
scurt pentru corectarea lucră
rilor. Am convingerea însă că 
viitorii haqdbaliști se află pe 
Biîini bune, cel mai muiți din
tre antrenorii noștri fiind buni 
profesioniști. Au absentat an
trenori de la centre importan
te ale handbalului nostru ju
venil, Maria Ciulei de la Rm.

ALBA IULIA. Peste 350 de 
reprezentanți ai tineretului 
studios din localitate și din ju
deț au luat parte la o frumoasă 
competiție de cros dedicată a- 
niversării Marii Uniri. Iată nu
mele cîștigătorilor: FETE el. 
V—VI, 1000 m : Simona Bon- 
cu( — Cîmpeni; cl. VII—VIII; 
1 200 m Irina Moneșan — Șc. 8 
Alba Iulia; d. IX—XI, 1 500 m: 
Cristina Rusu — Lie. 2 Cugir; 
d. XI—XII, 1 500 m: Elena 
Drughi — Lie. 2 Cugir. BĂIEȚI, 
d. V—VI, 1500 m: FI. Ciufu- 
dean — Șc. 3 Blaj; cl. VII— 
VIII, 2 000 m: L Ștef — Se. 1 
Alba Iulia; d. IX—X, 2 500 m: 
L. Bolgar — Lie. 1 Blaj; d. 
XI—XII, 2 500 m: C. Iacob — 
He. Militar „Mihai Viteazul* 
Alba Iulia. ECHIPE, fete, ci. 
V—VI: Șc. 1 Alba Iulia; îl. 
VII—VIII: Șc. 3 Cugir: el. 
IX—X: Lie. 2 Cugir; d. XI— 
XII: Lie. ind. Cîmpeni. băieți, 
d. V—VI: Șc. 3 Blaj: ci. VII— 
VIII: Sc. Cîmpeni; cl. IX—X: 
Lie. Militar „Mihai Viteazul* 
Alba iuîia; <4. XI—XII: Lie. 
Militar „Mihai Viteazul" Alba
Iulia.

Creta, I. Pocol, C. Alba, I. Tu
dor. o. Bălteanu. V. Sabău, N. 
Magda. I. Vlad. C. Crețu, M. 
Ștefan.

Masculin
SERIA

I. CSU Hidroț. GL 
î. PECO ploiiști
8. Rapid București 
t. Electra Buc.
5. SARO Tirgoviște
6. Metalul Tgv.
7. Delta Tulcea
8. Nicolina Iași
9. Prahova Ploiești

10. I.M.G. București
II. A.S.A. Buzău
12. IUG Știința C-ța

SERIA A
1. Electroteh. B-ța
2. Silvania Șimleu
3. „Poli* Timișoara
4. Electromureș II 
3. CSM Caransebeș
6. Metalul Iluned.
7. Voința Alba I.
8. CSU Sănăt. Or.
9. Explor. II B. M.

19. Oțelul P. Groza
11. Metalul Rm. V.
12. ,.U“ Cluj-Napoca

n-a
n 9 2 28 :10 20
Ull 25:16 18
11 7 4 23:14 18
11 6 5 20:17 17
11 6 5 19:17 17
11 6 5 19:18 17
11 6 5 21:21 17
ÎS 5 6 19:21 ÎS
11 5 6 19:22 16
11 4 7 14:22 15
11 3 8 14:27 14
11 2 9 14:30 13

tigat setul Ia 12. Ultimul set este 
la discreția campionilor care, pe 
fondul căderii totale, a gazdelor, 
au încheiat partida cu un suc
ces categoric.

Remarcați : Spînu, Dascălu și 
Pentelescu (S). respectiv Schoberl 
Și Stoian (Univ. C.F.R.). Arbi
tri : Gh. Feraru și C. Pitaru. (V. 
ropovici, coresp.).

Steaua (m) va Juca rpeclul-tur 
cu Hapoel Mate Asher (Israel) 
in Capitală (duminică, ora 16.30 
în sala Dinamo), iar Universita
tea C.F.R. Craiova (f) va sus
ține (simbâtă) prima partidă cu 
P.S.K. post S. V. Viena -în de
plasare. Meciurile-retur. peste o 
săptămînă.

Rubrica redactată de : 
Aurelian BREBEANU

La meciul de volei Steaua — 
napoel Mate Asher, din cadrul 
Cupei Campionilor Europeni, 
care se va disputa duminică 
1 decembrie a.c., de la ora 
16.30, în sala Dinamo, sînt 
valabile numai legitimațiile- 
abonament de culoare roșie 
și verde eliberate de C.N.E.F.S.

Vîlcea și Eugen Manoiiu și 
loan Gheorghe, de Ia Bacău. 
Absențele lor sînt total nemo
tivate, cu atît mai mult cu cît 
Maria Ciulei, de exemplu, este 
Ia a treia abatere consecutivă".

„TROFEUL IAȘULUI"
în organizarea asociației spor

tive TEROM, la Iași s-a orga
nizat tradiționala competiție 
„Trofeul lașului". Clasament 
final : 1. Știința Bacău 14 p,
(23—30 cu Rulmentul Brasov, 
29—28 cu TEROM, 30—19 ' cu 
Mecanică Fină București, 24—24 
cu Chimistul), 2. Chimistul, 3. 
TEROM, 4. Textila IAS Zalău,
5. Rulmentul, 6. Mecanică Fină, 

. (M. MACOVEI, coresp.).
PLENARA F.R. HANDBAL
Marti 13 decembrie, la ora 

11.30, la sediul C.N.E.F.S. din 
str. Vasile Conta nr. 16, va avea 

loc plenara Federației Române 
de Handbal (sala de ședințe de 
la etajul 8).

Rubrică realizată de 
Ion GAVRILESCU

ARAD. Aproape 130 de spor
tivi s-au aliniat la startul unui 
interesant concurs de judo cîș- 
tigat de reprezentanții A. 8. 
Gloria. Într-Q altă Întrecere, de 
lupte libere, au fost prezenți 
aproape 80 de tineri, în timp ce 
32 de echipe și-au disputat in- 
tîietatea la fotbal. Să amintim 
șl de ooncursul de orientare, 
sportivă din pădurea Ceală, 
avind în prim-plan echipele 
Voința și Strungul. Individual, 
locurile fruntașe și le-au îm
părțit Elisabeta Ghișe, Sofia 
Bulz, Valentina Vele, Teodor 
Vuin și Dumitru Băiețan. Se 
află în plină desfășurare tur
neele de poploe, tenis de masă, 
șah și ultimele jocuri ale 
competiției de handbal.

BRAȘOV. Intre numeroasele 
întreceri dotate cu „Cupa Uni
rii* s-au înscris și cele de șah, 
popice și atletism. La șah, pe 
locul I s-au clasat Viorica 
Munteanu — Aripile Ghimbav 
și AI. Gavrilă — Hidromecani
ca Brașov. La popice, fruntași 
au fost R. Brutaru — I.C.I.M. 
Brașov și Cornelia Tamaș — 
Hidromecanica Brașov. Iată și 
cîțiva dintre cei mai buni 
atleți (aproape 180): Florica Gî- 
ță. Cristina Csudar, P. Colcerlu 
și L. Manolache — toți aparți- 
nînd CSS Luceafărul Brașov 
(C. Gruia, coresp.).

Moderna 
găzduit, t 
Concursul 
al cluburi! 
participat 
sportivi, îi 
19 unități, 
fost corec 
formanțe 
alteia din 
pi teș teanc; 
Buciu a r 
liber, la < 
Stănescu ( 
înotat’ 32,4 
constănțea 
27,8 la 50 i 
Liana Coi 
50 m bras 
(CIuj-Napc 
si 2:41,3 la 
Coadă (Bi 
liber și 2 
cat. 14 a 
(Baia Mai 
Imola Lot 
la 50 m 
(Ploiești) 
Dintre ac< 
sebită a 
Laura Da; 
învingători 
de zece pi

Al ți ciș 
lan Szucsl 
Toma, Ivj 
Checeg, H 
Maigarth,

După ce cu puțin timp în 
urmă s-au încheiat întrecerile pe 
echipe ale celui de al 60-lea 
Campionat Național de seniori, 
isțtă, de mîine, în Sala Sporturi
lor din Tg. Mureș vor avea loc 
șl disputele pentru desemnarea 
campionilor în probele individu
ale, cu aceasta punîndu-se punct 
sezonului competițional intern.

Pentru Iubitorii tenisului de 
masă va fi un binevenit prilej 
de a asista la evoluțiile unora 
dintre cei mai buni sportivi, 
unii dintre ei aureolați de succe
se la Campionatele Europene de 
seniori și juniori, la alte mari 
competiții ale anului. Se vor 
afla deci, la start, printre alții 
Otilia Bădescu, Călin Creangă, 
Emilia Ciosu, Danie! Cioca, Ma
ria Bogoslov, Adriana Nâstase, 
Romulus Revisz, Maria Alboiu, 
Vasile Florea, Călin Toma, Si- 
mion Crișan ale căror perfor
manțe sînt binecunoscute.

întrecerile 
de interesa 
tradiționala 
Sport¥t^.rfl 
una, au d 
confruntări 
nlcă și 9 
precedentă] 
treaptă ol 
este neînvl 
lin Creând 
victorie, 1 
Florea — I 
locurile fd 

Care vorl 
o întrebau 
este dificil 
fi aflat d 
de dublu n 
dubluri, lai 
pe podiunl 
simplu.

Programl 
întreceri j 
la ora

JUNIORII NOȘTRI LA „EURi
A intrat în obișnuință ca la 

concursurile „Europa Top 12“ 
fie de seniori, fie de juniori re
prezentanții noștri să se afle 
printre competitori și, de fiecare 
dată, să se numere printre cei 
mai buni. *Zilele a estea Uniunea 
Europeană a făcut cunoscut că 
la cea de a IV-a ediție a com
petiției rezervată juniorilor și 
junioarelor, care va avea loc în 
localitatea elvețiană Wandeswill, 
în zilele de 7 și 8 ianuarie 1989,

au obținut 
șl sportivi 
și Adriana 
că cei doil 
daliații uli 
ropean cld 
C. Creanga 
cînd, totod 
diției consl 
tigioase în 
12“, care I 
ra acestui!

OTILIA BĂDESCU - IN ECHIP.
în 1986 a avut loc prima ediție 

a meciului Europa — Asia, în 
echipa „bătrînului continent" &- 
flîndu-se și sportiva noastrj 
Maria Alboiu, a cărei evoluție, 
la timpul respectiv, a fost bine 
apreciată de 'specialiști. în ianua
rie 1989, la Singapore, Kuala 
Lumpur, Hong Kong și Bangkok 
se va desfășura cea de a patra 
întîlnire dintre jucătorii europeni 
și cel asiatici. De această dată 
din reprezentativa feminină va 
face parte și vicecimpi’oana con
tinentală a senioarelor șl meda
liata cu aur a junioarelor Otilia 
Bădescu, situată pe locuri frun

tașe și în| 
și europeal 
valorii tini 
care abia I 
pășit prad 
o obligații 
cotă cît I 
masă roma 

nI
ÎN AREN

Se lărgel 
practicare I 
de perfori 
nuclee fd

ADMINISTRAȚIA DE STAT
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES DIN 30 NO

IEMBRIE 1988
Extragerea I; 45 87 5 14 23 

21. Extragerea a Il-a- 35 13 37 
4 28 39

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI: 562.031 lei, din care 
19.550 lei, report la categoria 1.

CIȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE LOTO DIN 20 

NOIEMBRIE 1988
FAZA I: categoria 1: 1 varian

tă 100% a 43.832 iei șl 4 variante 
25% a 10.970 lei: cat. 2: 5 vari
ante 100% a lt.324 lei, din care 
o excursie de 2 locuri în U.R S.S. 
șl diferența în numerar șl 11 va
riante 25% a 2.831 Iei; cat. 8: 6 
variante 100% a 4.501 lei, din care 
o excursie de cite 1 loc în 
U.R.S.S. Și 54 variante 25% a

1» lei; 
cat. 5: 1 
259,25 a a 
200 lei; c

FAZA d 
ante 25% I 
variante 1
cursie în
25% a 2.1
3.800 lei;
cat. E: 9

• După
luna dece
re șanse 
participant 
importanta 
aparte pe 
între acea 
GEREA E 
de duminj 
gur că tl 
stîrnește 
faptul că 
acest fel 
prin impel
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VIITORUL- Șl

UN ADVERSAR COMUN; TERENUL GREU!

tenii Andrea Sandu, Ovidiu 
Slăvoiu, Aurora Stan, Doru Ro
bea, Nina Dăscăleț, bucurește
nii Nadia Zgondea, Ciprian Ră
chită, Gcorgeta Ionică (toți Di
namo), Andrei Popesou, Flor’n 
Badea (Lie. 37), Daniel Gagiu 
(CSS 2), brăilenii Gina Coman. 
George Știrbei, plo.eștenil Ale
xandru Ioanovid, Georgana 
Ștefan, Dragoș Ioaescu, timișo
renii Remus Retezan, Adina 
Marusanici, sibienii Sleliana 
Roșea, Ștefan Tiivaa, clujeanca 
Diana Ureche, sucevean ca Flo
rina Ilanceriuc, băimăreanu) 
Cristian Moldovan tîrgmure- 
șeanul Barna Janoșl.

în clasamentul generai Clu
bul Sportiv Școlar Citești »-a 
situat pe primul loe, cu 863 
puncte, urmat de CSȘ Reșița 
696 p, Liceul 37 București 566 
p etc. Victoria categorică a ti
nerilor înotători pregătiți de 
Gica Deae, Petre Deac și Lau
rențiu Tache este cu atît ma 
remarcabilă cu cit ei au parti
cipat doar la două din cele pa
tru categorii de vîrstă. Repre
zentanții acestui tinăr și. iată, 
productiv centru al natație: 
noastre au obținut 21 de locuri 
I, 20 locuri II și 17 locuri III. 
stabilind cinci noi recorduri, tn 
probe individuale sau de șta
fetă.

Eugen TEIRAU, coresp.

sportive Comerțul ICSAP BuzAu. 
„7 Noiembrie- Sibiu, Voința Că
lărași, Tricolorul S. Mare, Voința 
Suplacu de Barcâu. pentru unele 

din localități viitoarea prezență a 
sportivilor in compttițllle națio
nale fiind o frumoasă și aștepta
tă premieră. Vrem să credem că, 
în curînd, vom auzi numai lu
cruri bune despre jucătorii șt ju
cătoarele din Sibiu, Călărași sau 
Suplacu de Barcău. de unde, de 
ce nu?, se pot ridica și campio
nii de mii ne.

Să mal notăm că ecnlpa divi
zionară masculină Universitatea 
A.S.A. 11 Craiova va activa, în- 
eepînd din ediția viitoare a Cam
pionatului, sub un nou nume, 
C.F.R. Craiova.

BOGATÂ ACTIVITATE 
BUCUREȘTEANĂ

De un real succes se bucură 
competițiile organizat» de Comi
sia municipală, săptămânal avînd 
loc în Capitală întreceri pentru 
juniori sau seniori, Astfel, după 
cum ne informează președintele 
comisiei, arbitrul Radu Popescu, 
zilele trecute au luat sflrșlt în
trecerile pe echipe din 
Campionatului Municipal, 
ria revenind formațiilor

cadrul 
vteto- 

______  ____ _____ Stîrom 
Spartac C.S.S. 1. la masculin, șl 
Juventus, la feminin, în timp ce 
în „Cupa Municipiului'*, la care 
au luat parte 13 de concurențl șl 
24 de concurente, au urcat pe 
podium Benone Grigore, Cornel 
Stoica, Teodor Gheorgbe (Meca
nică Fină), Emilia Ciostt (Spar
tac Stlrom C.S.S. t)., Maria Co
coș șl Carmen Găgeatu (Juven
tus) .

Programul eompîtițional conti
nuă, duminică, 11 decembrie, în 
sala Unirea Tricolor avînd loc 
finala „Cupei 
pentru juniori

O.J.T. Brașov Predeal or
ganizează in ziua de 5 de
cembrie 1988 la Clăbucet-So- 
sire examenul pentru ghid 
monitor de schi. Relații su
plimentare la telefon 822/ 
56501 interior 130

se atribuie (autoturisme, excur
sii peste hotare și cîștiguri în 
numerar). Ia care se adaugă o 
atractivă formulă de joc : 66 nu
mere extrase, cuprinse în 7 ex
trageri, de cîte 12 și, respectiv, 
6 numere, cu posibilitatea de a 
se cîștiga și cu 3 numere din 
94 PXtfîiQP
e LOZUL în PLIC continuă, 

la rîndul său, pe linia avanta
jelor cu care i-a obișnuit pe par
ticipant. să atribuie numeroase 
cîștiguri în bani și autoturisme, 
inclusiv cîștiguri suplimentare 
din fondul special al sistemului. 
Ca și de alte dăți. A. S. Loto- 
Pronosport este în curs de a pre
găti alte noi surprize, care vor 
încununa sfîrșitul „LUNII CA
DOURILOR" și, totodată. intra
rea într-un nou an ! Urmărind 
rubrica de față și frecventînd a- 
gențiile Loto-Pronosport, veți fi 
în măsură să aflați la timpul 
potrivit noutățile respective ?

ASCENSIUNEA...

VIITORILOR PERFORMERI!

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

Studenții Încep „tare", cu Ti- 
cleanu înfipt bine pe picioare, 
la mijlocul terenului. Împărțind 
mingi in dreapta șl tn stingă 
pentru „iepurii- echipei (Oltea
na, Munteanu n, Țirlea, Stănlcl) 
care țișnesc spre gol. Manevra 
prinde șl, tn min. (, un aseme
nea .trasor" expediat de Țiclea- 
nu este valorificat. Tlrte* șutind 
puternic. Nițu respingtnd pini la 
OLTEANU si acesta reluind ta 
plasă : 1—4 : Victoria se dezme
ticește. Grupindu-șl bine apăra
rea. mobilizată de C. Solomon și 
„cărată- efectiv de Ursu. care 
depune un travaliu impresionant, 
oaspeții se mută treptat, trep
tat in jumătatea de teren ad
versă. angajlnd o luptă aspră cu 
defensiva Sportului, dirijată de 
maturul și tenacele Pană. Obli
gată să contraatace. Sportul nu 
poate, neștlind să umple vidul 
dintre careul său. asediat, șl Țlr- 
lea, singurul înaintaș rămas tn 
avanposturi. Victoria oferă. In 
schimb, _ * L’ ~ ‘
ferioritate numerică, eind. 
min. 44. tn numai doi oar __
(Damaschin șl Coras) dislocă toa
tă apărarea adversă, CORAS În
scriind din unghi, pe Ungă na 
portar Upsit de rutină.

După pauză. diftcultățUe tere
nului (dezghețat, alunecos) a- 
veau să-și ceară tributul. Meciul 
devine tot mai mult al .furni
cilor-, adică al jucătorilor trudi
tori, „tehnicienii- (Stănlcl. Co
ra?, Ursea) pierzind. rtnd pe 
rlnd, tempoul. Tactidle colective 
se dizolvă tn angajamentul indi
vidual Împins pînă la sacrificiu, 
al fiecărui jucător aflat la ba
lon. Cu un evident plus ia ca
pitolul putere fizică. Victoria îșl 
Întețește dominarea obligtndu-L 
nu o dată, pe Răzvan Lucescu să 
se reabiliteze pentru ezitarea de 
la golul primit. Pe acest fundal

o lecție de atac In in-
- - in

ieni

SPORTUL STUD. 
VICTORIA

va exista un singur minut (Sf) 
de tensiune maximă, cînd clnta- 
ml meciului s-ar fi putut în
clina : C- Solomon a șutat cu 
capul, din apropiere, R. Lucescu 
a respins în comer cu un reflex 
uimitor, din lovitura de colț min
gea a ajuns la Tîrlea. dar ..noua- 
rul* Sportului, plecat spre gol 
doar cu Nițu în față, și-a scurtat 
cursa, . ..................................  ‘
noroi.
partea 
sidera. 
țiu...

eșuîad Intr-o brazdă de 
Caseta tehnică fiind de 

ei. Victoria se poate con- 
plnâ la urmă, nedreptă-

E foarte normal ea un ju
nior crescut intr-un club 
aspire, incd de la primii 
paji in fotbal, să apere culo
rile primei formații, cea din 
Divizia A. Pentru că numat 
acolo, sus, pe prima scenă a 
celui mai popular dintre spor
turi, talentul te poate împlini

si 
lui

de greu aceste unități, dar, 
treptat, unde au existat (și e- 
zistă) preocupări și din partea 
forurilor locale, rezultatele au 
început să apară. Cum insă in 
aceste centre iți desăvirșșsc 
pregătirea (efectuează ți tite 
două antrenamente pe zi) și 
jucători din alte zone ale tă~

Iată o secvență cu 
Viitorul Bucurețti, 
iernii

eet mai mici componenti ai Centrului olimpic 
la un antrenament in decorul timpuriu al 

Foto: Aurel D. NEAGU

I

I

Ion CUPEN

Faza golului înscris de echipa studențească in meciul de ieri cu 
Victoria. Foto: N. DRAGOȘ

—

• STANCU — ,,400“. Libero-uil lud F.C. 
Argeș, care de curînd a împlinit 32 de 
ani. a jucat duminică, la Oradea, cea de 
a 400-a partidă în Divizia A. De la vîrsta 
de 14 ani, de cînd a făcut prima sa legiti
mare sub culorii* „alb-violet0. Stancu a 
evoluat fără încetare la clubul în care 
s-a format. Talent real, el a jucat de mul
te ori în reprezentativa de tineret a țării 
și de trei ori în echipa națională A. • 
Fiindcă tot sîntem la capitolul frumoaselor 
realizări, orădeanul Mujmai — ce bine a 
jucat în fața lud F.C. Argeș ! — și-a în
scris în palmares al 15-lea gol pe prima 
scenă ‘ 
stîngă 
destule 
Ne-au 
ritm.
nul Ciocan ne-a arătat că 
foarte bine și pe postul de mijlocaș-con
structor și... finalizator. (S. Tr.).
• TN MECIUL DE LA GALATI, Oțelul a 

jucat .de 7“ în prima și „de 5“ într-a do
ua. tn cazul lud „U". a fost invers. • Tî
nărul Teodorescu, autor al celor două go
luri clujene, a fost notat cu 7. Dacă nu 
ar fi comis atîtea faulturi — nesancționate 
de arbitrul Vasile Curt — ar fi meritat 
un 8. pentru rîvna cu care a jucat. • în* 
locuirea Lui Profir cu Ralea nu a fost de 
bun augur. în momentul de față. între 
Profir și Ralea e o diferență vizibilă în 
favoarea celui dintîi. O Principalul pă
cat al liniei de mijloc gălățene a fost a- 
cela că nu a~ revenit la timp după acțiu-

Ir nile ofensive, ceea ce a permis tinerilor
J jucători clujeni să „iasă" fără probleme,

\ deseori cu execuții dintr-o bucată. . Am 
pierdut un punct important, dar mai e 
timp destul — erau de părere gălățerfli — 
chiar dacă în etapele 17 și 18 jucăm cu 
Dinamo". (Referire lă faptul că returul 
va începe cu programul ultimei etape a 
turului cu o rocadă gazde-oaspeți). 9 Cî- 
teva cifre care vorbesc de la sine : pen
tru cele două goluri înscrise. Oțelul a șu
tat de 14 ori pe spațiul porții, 
ușit același lucru din patru 
re echipă a marcat cîte un 
corner. Oțelul a făcut-o din 
lovituri, ,.U“ — doar din 3.
ceată și la... figurat. (I. Ch.).
• FORMALISM. O mostră 

duminică Sno-rtul Studențesc, 
mineața. echipa de speranțe pleca, cu tre
nul. la Bacău. A ajuns la destinație la o*

- Z 1___ - 91
pierdea cu 0—5 ! în asemenea condiții, nu 
ne miră că Sportul a pierdut ou 0—5' șl 
că e pe locul 18. dar ne întrebăm : fotba
lul ce eîștigă ? ® 
bunele stadionului 
zgomotoși. Despre 
de unii dintre ei 
norilor de la S.C. 
va torului federal

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
l
l

fotbalistică. 0 Zvlrluga extremă 
argeșeană Vlădolu a demonstrat

calități tn partida cu F.C. Bihor, 
plăcut la el fentele, ruperile de
dar nu șl... simulările. 0 Orădea- 

știe să joace

a re- 
șuturi. F’eca- 
gol după un 
15 asemenea 
Dominare tn

ne-a oterlt-o 
La ora 6 di

ra 10.15, peste o oră Intra pe teren

Puțini spectatori în tri- 
din Bacău. Puțini, dar 
cuvintele urîte adresate 
conducătorilor și antre- 
Bacău, arbitrilor, obser- 
și cronicarului, ce să

plenar, numai de 
dupd 
pă de 
lorile 
le se 
vingător. Exemple care 
confirme această.. reguli 
xisti destule de-a lungul ani
lor ți nu are rost si le enume
răm acum, in acest loc. Dar, 
pentru a ajunge acolo, sus. in 
prim-plan, ele, talentele. tre
buie căutate, ciutate eu ■ o 
mare tenacitate, cu o mare 
răbdare ți, o dată descoperite, 
ajutate concret (nu doar prin 
vorbe frumoase) si urce trep
tele fotbalului. Cum, frud, an
trenorii foarte preocupați nu
mai de descoperirea talentelor 
au devenit tot mat rari (cauza 
este și ea foarte cunoscută ți 
nu insistăm asupra ei), s-au 
căutat forme noi de depistare 
și pregătire a viitorilor noștri 
internaționali. Printre ele, cen
trele olimpice Viitorul.

Acestea s-au născut și din 
necesitatea unei reprezentări 
corespunzătoare la nivelul de 
vlrstă cerut de Campionatul 
European B, la startul căru
ia se aliniază, an de an, echi
pe alcătuite din jucători pină 
la 16 ani. Au demarat destul

acolo — 
verificarea firească, eta- 
etapă — saltul spre cu- 
reprezentativei națtona- 
poate face rapid ți eon

ilor. Exemple care sd 
e-

rii, «e pune 'întrebarea dacă ta
lentele veritabile ' 
la 16 ani — să 
zionarele A 1

întrebarea este 
cit firească.

Poate sau nu, de exemplu, un 
junior, de la Viitorul Craiova 
(crescut in pepiniera orașului) 
si apară in ‘ "
tatea ? „Poate", ne 
prof. Grigore Sichitiu. 
tar al F.R.F., dar numai 
chipa tatii,- nu insă și la „spe
ranțe" sau la juniorii 
campionatul republican, 
gulamentul specifică aceet lu
cru, pentru a nu se ajunge la 
situații confuze ca un jucător 
să apară intr-un an. tn mai 
multe competiții, astfel că. la 
un moment dat. nici respecti
vul tlnăr nu mai știe ce șă 
joace și cum să joace. Dar în 
,„A* (sau la echipa de ,„B“ de 
la care provine el) repet ori- 
cind poate evolua și, apoi, să 
revină la Viitorul, unde acești 
juniori au condiții bune de 
pregătire și învățătură. Cen
trele Viitorul nu vor împiedi
ca talentele în drumul lor spre 
promovare și consacrare. Dim
potrivă !...“

Laurențiu DUMITRESCU

pot aspira — 
joace la divi

mai mult de-

.A*. la Universt- 
răspunde 

secre
ta e-

dio 
Re

mal spunem? 0 Arbitrul L Velea a con
dus bine partida. N-am înțeles Insă de ce 
a acceptat echipamentul portarului băcă
uan Cîmpeanu : tricou verde, ehiloțl și 
jambiere negre, exact ca la jucătorii spor
tului Studențesc. Doar mînecile erau de altă 
culoare (negre). 0 Bucureștenii au șutat 
de 4 ori pe spațiui porții Și au marcat.» 
4 goluri. Pot spune, deci, mulțumim clm- 
peanu I (AL. C.).

0 SPECTATORII MUREȘENI au rîs, du • 
minlcă, cu un ochi, și au plîns cu celă
lalt ; căci, dimineață, au savurat. victo
ria copioasă (5—1) a Electromureșulul a- 
supra Minerului Motru. tn cadrul Diviziei 
B, iar la prînz au compătimît-o pe A.S.A.. 
care a pierdut, iarăși. puncte prețioase, 
acasă, fiind învinsă de Corvlnul cu 2—1. 
Și cînd te glndești că în formația Electro- 
mureșului activează nu mal puțin de S 
jucători trecuțl prin curtea A.S.A.-el : 
Koncz, Gal. Dicul. L. Popa, Varga, Fanicl 
(fără a-1 mal socoti șl pe portarul de re
zervă. Vodă). 0 Un tînăr arbitru din Te. 
Jiu. Mlrcea ștefănoiu, a făcut o ‘ 

,/ectă ..centralului-, rutinatul Gh.
tin. in timpul partidei A.S.A. — 
(1. c.).

0 DISPUTAT, DIN MOTIVE
IATE la Cîmpina, meciul Victoria 
pld s-a bucurat la fel cum s-ar f: petre 
cut lucrurile șl la București de o exce
lentă organizare, asigurată de clubul Vic
toria. cu concursul asociației sportive Po
iana Cîmpina șl al celorlalți factori locali. 
0 în tribunele — pline — ale micului, 
dar frumosului stadion din Clmplrta șl-au 
făcut simtită prezența o activă galerie a 
Rapidului (nlc! nu se outea altfel 1). dar 
și o mică fanfară locală (asemenea celei 
de la meciurile echipei F.C. Olt). care s-a 
arătat neobosită de-a lungul celor 90 de 
minute de joc. 0 Printr-o coincidență, 
golurile din acest meci au purtat aceeași 
semnătură : Damaschin. Două dintre aces
te goluri au fost marcate de Damaschin I. 
pentru Victoria Iar eel de a! treilea de 
către Damaschin n, pentru Rapid. Aflatl 
fată în tată de această dată, ceî doi veri 
au satisfacția de a fi fost cel mal buni 
Jucători din echipele lor. (C. F.).

0 LA 31 DE ANI, Șt. Petcu continuă să 
1“ în orchestra- Farului, la 
care est? înzestrat, adăugîn- 
altruism propriu Jucătorilor 

tnsumînd toate aceste atuurf. 
călcîiul (într-un spațiu de joc 
aglomerat) a ștat la baza go-

tușă CO- 
Constan- 
CorvinuL
TNTEME-

Ra-

asupra lui Mănăilă, fapt care a afectat în- 
trucîtva nota acordată arbitrului. în- rest, 
el s-a achitat bine de sarcina ce i-a fost 
încredințată", a apreciat observatorul fe
deral cunoscutul om de fotbal Dumitru 
Pepelea. (G. Nic.).
• MEREU PE FAZA... stația de ampli

ficare a stadionului Municipal din Sibiu, 
bine documentată atît în privința meciului 
Inter — Flacăra Moreni. cît șl a celorlalte 
partide ale etapei. Surprinzătoare, total de
plasată, a fost însă intervenția din min. 91. 
afirmîndu-se că „arbitrul C. Gheorghe ar 
trebui să roșească pentru maniera sa de 
arbitraj". Nu împărtășim această remarcă, 
pentru că respectivul ..cavaler al fluierului" 
a respectat permanent litera regulamentului, 
dînd decizii exacte și prompte. (A.V.).
• ROTARIU ȘI BUMBESCU. Tn perspec

tiva marelui derby meciul cu Dlnamo, cam
pionii vor miza, fără doar șl poate, și pe 
forma excelentă a unuia din fotbaliștii care 
s-au impus tot mal mult tn ultima vreme 
Este vorba de Rotariu. excelent în meciul 
cu F.C. Olt. indiferent de postul care 1 se 
încredințează. Duminică, mijlocașul stelist a 
suplinit cu brio absenta lui Hagi. atunci 
cînd echipa sa se afla în atac dar și pe 
cea a lui Stoica. In faza de tnoepuf a con
strucției. Dacă avem în vedere si presta
țiile sale ca fundaș al naționalei, precum 
si oportun? atea și eficiența cu care urcă 
în atac, la învăluire, putem spune că 
Rotariu e un jucător pentru aproape toate 
porturile. După o absență destul de lungă.

fie „vioara 
calitățile cu 
du-se și un 
de valoare, 
pasa lui cu 
desfundat și 
lului victorios, înscris de Popa, și puțin 
a lipsit ca. la o altă perfectă transmitere 
a mingii, în a.iîncime a aceluiași Petcu. 
tînărul Tufan să ridice scorul la 2—0.

Constrîns de împrejurări (Geolgău și 
Ghiță, accidentați. Adr. Popescu, 2 carto
nașe galbene). Sorin Cîrțu l-a trimis în 
teren, din primul minut, pe Cristescu. un 
jucător pe cît de tînăr, pe atît de dotat. 

Depinde, firește, și de noul introdus în 
,,11 “-le Universității Craiova dacă el va fi 
sau nu titularizat. 0 „Arbitrul D. Buciu- 
man a comis o eroare cînd n-a sancționat 
cu cartonaș galben atacul aspru al lui Iran

Bumbescu a reapărut pe postul care l-a 
consacrat, atît la națională, cît și în echi
pa sa de club. L-am urmărit 
l-am remarcat Intervențiile salutare, 
constatăm că viteza sa de reacție. î 
plasamentul (mai ales în clipa în 
Belodedicl se intercalează tn atac) 
mal diminuat. (V. N.k
• PRINTRE SPECTATORII prezențl 

tribunele Stadionului municipal din 
șov la meciul dintre F.C.M. șl Dinamo s-a 
aflat șl Internaționalul Marius Lăcătuș. 
Tntr-o scurtă vizită la părinți. în orașul 
unde a învățat tainele fotbalului. Lăcătuș 
a ținut să-i urmărească pe viitori! _ adver
sari din importantul meci de sîmbătă 
cînd este programat derbyul campionatu
lui. Dinamo — Steaua. 0 tn meciul de 
speranțe, F.C.M Brașov — Dinamo. În
cheiat cu scorul de 5—4 tn favoarea bucu- 
reștenilor. doi jucători s-au Impus in mod 
special. Este vorba de Varga (Dinamo), 
folosit de antrenorii Fr&țllă șl Balacl mij-

■ locaș, și de Caciureac (F.C.M. Brașov) 
ambii autori a cîte trei goluri. „Așa în
țeleg eu să-și facă datoria toți jucătorii, 
chiar dacă joacă la speranțe, cum șl-au 
făcut-o Varga și Caciureac” — ne spunea 
antrenorul dinamovlștilor, C. Frățilă. (Gh. 
Ner.).

cu atenție, 
dar 

inclusiv 
i care 

s-au

în 
B ra



Sub președinția tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

ieri a avut loc

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL AL FRONTULUI 
DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, miercuri, 30 
noiembrie, a avut loc Plenara 
Consiliului Național al Frontu
lui Democrației și Unității So
cialiste.

Pe ordinea de zi a plenarei 
au fost Înscrise:

1. Proiectul Planului național 
nnic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii- Socialiste 
România în anul 1989 ;

2. Proiectul Planului de dez
voltare a agriculturii, indus
triei alimentare, silviculturii și 
gospodăririi apelor in anul 1989;

3. Proiectul Bugetului de stat 
pe anul 1989 ;

4. Programul privind aa- 
toconducerea și autoaprovizio- 
narea pentru asigurarea bunei 
aprovizionări a populației eu 
produse agroalimentare și 
bunuri industriale de consum 
pe anul 1989 ;

5. Raport privind creșterea 
colului și atribuțiilor organis
melor Frontului Democrației și 
Unității Socialiste in realizarea 
planurilor și programelor de 
dezvoltare economico-socială a 
patriei.

Pe marginea problemelor a- 
flate pe ordinea de zi au luat 
cuvîntul tovarășii: Maria Ghi- 
țulică, prim-secretar al Comi
tetului județean Iași al P.C.R.• 
Gheorghe Dona, director al Trus
tului de foraț și extracție Voi- 

"nesti, membru al Biroului exe
cutiv al Consiliului județean 
Bacău al F.D.U.S. : Mihai Nicu- 
liță, președintele Consiliului 
județean Maramureș al F.D.U.S.; 
Adrian Călin, secretar al Comi
tetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist: Virginia Sze- 
kely, director adjunct al între
prinderii de stofă pentru mo
bilă și țesături tehnice Gheor- 
gheni, județul Harghita : Dinu 
Daniliuc, președinte al C.A.P. 
Gurbănesti, județul Călărași, 
membru al Consiliului județean 
al F.D.U.S. : Rodica Vîlcu, pre
ședinta Comitetului municipal 
al femeilor București: Antonie 
Plămădeală, mitropolitul Ardea
lului: Dumitru Radu Popescu, 
președintele Uniunii Scriitori

lor; Victoria Busu, președintele 
Comitetului județean Bistrița- 
Năsăud al O.D.U.S.; Voie» 
Tacbe, rector al Institutului 
Politehnic — București; Ale
xandru Toader, președinte al 
Comitetului Uniunii Sindicate
lor din mine, petrol, geologie 
și energie electrică. •

Dezbaterile s-au desfășurat ia 
atmosfera de puternică anga
jare patriotică, revoluționară ge
nerată de Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ședința 
comună a Plenarei Comitetului 
Central al Partidului C—i uniri 
Român, a organismelor demo
cratice și organizațiilor de 
masă și obștești.

Participanții la dezbateri 
au subliniat in mod una
nim rolul determinant al 
secretarului general al parti
dului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaasescu, ia 
fundamentarea planurilor și 
programelor de dezvoltare eco
nomico-socială a țării pe anul 
1989, In elaborarea și înfăp
tuirea întregii politici interne 
si externe a partidului și sta
tului.

Dezbaterile au pus in evi
dență justețea și viabilitatea 
concepției partidului nostru, 
a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind organizarea, orientarea 
și conducerea procesului revo
luționar în lumina cerințelor 
democrației muncitorești, care 
sînt pe deplin confirmate de 
viață, de rezultatele remarca
bile obținute de poporul român 
în dezvoltarea multilaterală a 
țării.

Vorbitorii au subliniat că 
prevederile proiectelor de plan 
aflate pe ordinea de zi a 
plenarei sînt în deplină con
cordanță eu obiectivele sta
bilite de Congresul al XIII-lea 
și Conferința Națională ale 
partidului, cu cerințele dezvol
tării economico-sociale a Româ
niei în perioada actuală, asi- 
gurînd dezvoltarea in continua
re a forțelor de producție, dez
voltarea intensivă și moderni
zarea industriei, agriculturii, a 
tuturor ramurilor economiei 
naționale, sporirea nivelului de 
trai material și spiritual al 
națiunii noastre socialiste.

In spiritul toeiSor și orientă
rilor di a Expunerea te târâșului 
N'itulae Ceaușescu. participanții 
la dezbateri aa analizat activi
tatea desfăsura'ă de consiliile 
județene. municipale, orășenești 
și eemuule ale f.D.L'5, de 
organizațiile de masă și ob
ștești oaaapeaeute pe linia mo
bilizării tuturor categoriilor de 
aiwrei ai muncii lo îndeplini
rea sarcinilor de plan pe anul 
ia ears, in înfăptuirea progra
melor de îmbunătățire a orga
nizării și modernizare a Pro
ceselor de producție, de rîdiea- 
re a nivelului tehnic, calitativ 
și de competitivitate al produ
selor. de sporire a eficienței e- 
eonomice in toate sectoarele.

Participanții la plenară au 
aprobat, in unammitate. docu
mentele înscrise pe ordinea de 
ai a plenarei, precum și Rotă- 
rirea-Apel a Consiliului N'ațw- 
nal al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

Intimpinat cu deosebită însu
flețire, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației ți Unității 
Socialiste.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a tost urmărită ea 
viu interes si deplină aprobare, 
fiind subliniată in repetate rin- 
duri eu inddungi aplauze.

Atmosfera entuziastă, de pu
ternică vibrație pa Ui etică in 
care s-aa deslăsurai lucrările 
plenarei a ilustrat ia mod preg
nant unitatea de nezdruncinat 
a întregii noastre națiuni m 
jurul partidului, al secretarului 
său generai, batărirea unanimă 
a tuturor ouneni'or muncii de 
a transpune exemplar in prac
tică obiectivele stabilite de 
Congresul al XHI-lea și Confe
rința Naționali ale partidului, 
de a-șl spori eforturile in direc
ția dezvoltării multilaterale a 
patriei noastre socialiste. ri
dicării ei pe trepte tot mai 
înalte de progres și civilizație.

In încheierea lucrărilor plena
rei. a fost intonai imnul Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste — „E scris pe tricolor 
unire !“

ȘEDINȚA COMUNĂ A PLENAREI COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 

A ORGANISMELOR DEMOCRATICE
Șl ORGANIZAȚIILOR DE MASĂ Șl OBȘTEȘTI

(Unnars din pag. 1)

său conducător, a patriei noas
tre socialiste, libere, demne și 
înfloritoare.

Animați de inăltătoarc glo
duri și simțăminte, toți cei 
prezenți în marea piață au fă- 
eut tovarășniui Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu. la Ieșirea din Sala 
Palatului, o entuziastă primire. 
S-a aclamat îndelung, s-a scan
dat, din adincul inimii, 
„Ceaușescu și Poporul.“, „Sti
ma noastră și mindria, 
Ceaușescu — România !“» 
.Ceaușescu — Pace!“

Prin toate aceste grăitoare ș! 
vibrante manifestări, cei ve- 
niti Ia marea adunare au ținut 
să exprime secretara.ni general 
ai partidului, președintele Re
publicii. tovarășa] Nicolae 
Ceaușescu. senîimectele lor de 
dragoste si fatalii prețuire pen
tru activitatea neobosită re o 
eonsacră, eu neasemuită dărui
re și abnegație revoluționară, 
înfloririi continue o patriei, 
dezvoltării tuturor județelor ță
rii. bunăstării U fericirii X- 
ȘOTiloi, ereșter.i rolului și preș- 
tigi ni ai României m lume, eau- 
aei generale * socialismului si 
păcii.

Indreptindu -se spre sediul 
Comitetului Central al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au străbătut Piața 
Republicii, pnnu-un adevărat 
culoar viu. format din delegați 
ai tuturor județelor tării și ai 
municipiului București. Pe În
tregul traseu, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost înconjurași 
eu nemărginită bucurie Atmos
fera de sărbătoare și entuziasm 
era întregită de cintecele și 
dansurile populare Interpretate 
de numeroase formații artistice.

Din mulțime s-au desprins 
pionieri și șoimi ai patriei, ti
neri și tinere in costume na
ționale, oameni ai muncii, care 
au oferit fiori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

In fața sediului Comitetu
lui Central al partidului zeci 
de tineri și tinere, prinși in
tr-o mare Horă a Unirii, au 
ținut să amintească astfel de 
o îndelungată tradiție — e- 
moționant simbol al. voinței 
de unire, de unitate a poporu
lui român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost invitați să se prindă în 
această frumoasă horă a unirii, 
de rezonanță istorică.

In marea piață, a răsunat 
apoi vibrantul cîntec „Partidul 
— Ceaușescu — România !“

S-a aclamat, din nou, cu în
flăcărare, pentru partidul 
nostru comunist, sub condu
cerea căruia și-au găsit îm
plinirea idealurile scumpe de 
unitate, libertate, independen
ță și progres ale poporului 
nostru, pentru secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul 
României socialiste moderne.

De la balconul Comitetului 
Central, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rostit o scurtă și 
insuflețitoare cuvintare, urmă
rită eu dragoste, cu deosebit 
interes, de toți participanții la 
marea adunare și, prin inter
mediul transmisiei de radio și 
televiziune, de întreaga țară.

Prin însuflețit^ și Îndelungi 
aplauze, cu puternice urale și 
ovații, cei prezenți în marea 
piață din inima Capitalei 
României au exprimat hotărî- 
rea lor de a cinsti gloriosul 
eveniment de la 1 Decembrie 
1918 prin vrednice fapte de 
muncă, puse in slujba progre
sului multilateral al țării, de 
a edifica cea mai dreaptă, mai 
umană orînduire pe pămintul 
patriei — socialismul și comunis
mul. A fost exprimată, în fapt, 
voința unanimă a întregului 
popor, strîns unit în jurul 
partidului, al secretarului său 
general, unitate ce constituie 
trăinicia și forța de neînvins 
a orînduirii noastre socialiste.

„Turneul celor trei pirtii“ la sanie FOTBAL MERIDIANE PE SCURT • PE SCURT

ECHIPAJUL ROMÂN - PE
DublouJ român Ioan Apostol

— Li viu Cepoi a avat o com
portare foarte bunâ Ia con
cursul de sanie inaugural al 
„Turneului celor trei pîrtii". 
clasindu-se pe locul 5 (1:24,153) 
după echipajele R.D Germane 
(1:24.009) și R. F. Germania 
(1:24.463) și înaintea celor ale 
U.R.S.S. (3 echloaje) S.U.A.

„ Cehoslovaciei si Poloniei A- 
eeasta este cea mai bunâ per
formanță obținută de un echi
paj din tara noastră ta compe
tiția respectivă. Da'orită locu-
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LOCUL 3 LA OBERHOF
lui 3 in dasamen.u, concursu
lui (găzduit de otrtia de la 
Oberhof — R.D. Germană) cei 
doi sportivi (antrenori: Iacub 
Ispas și Victor Hrim) au ob
ținut 8 puncte (n clasamentul 
„Turneului celor tret pirtii®.

La celelalte prebe sportivii 
noștri au avut rezil'ate modes
te — simnlu fete- L'via Pei.r. 
locul 13 Corina Terecoasă lo
cul 15: simplu băieti: l Apos
tol locul 11 FI Oriăt-' .ocul 26: 
dublu • L. Bălășoiu — R Muset 
locul 11.

PRELIMINARIILE CLE. de Ju
nior. (A — pînă la 18 ani) : e- 
chipa Spaniei a dispus cu 4—2 
de cea a Danemarcei. Din această 
grupă Ea 7-a) mal fac parte re
prezentativele României sl Aus
triei.

ÎN RUNDA a doua a prelimi
nariilor C.M. (zona Amerîcii Cen
trale si a Caraibilor — CONCA- 
CAF) reprezentativele Honduras 
51 Trinidad Tobago au terminat 
la egalitate H—1) în meciul re
tur. în prima manșă scorul a 
fost tot e«al : 8—0. Pentru golul 
marcat în declasare, selecționata 
Trinidad Tobaeo s-a calificat 
pentru etapa a treia, ce va în
semna gruoa finală a acestei zo
ne • vor mal oartlcipa echipele 
S.U.A.. Costa Rica. Guatemaîei 
și învineătoarea din dubla man
șă Fi salvador — Antilele Olan
deze (în primul îoc 1—0) Pri
mele două clasate în această ul
timă etapă se vor califica pen
tru turneul final al C.M. din 
Italia.

LA PIREU, în med amical, re
prezentativa Greciei a dispus de 
selecționata Ungariei cu 3—0 
(1—0). prin golurile marcate de 
La go ni di s (min. 3) și Salouchi- 
dls (min. 52 șl min. 54).

Grupa a 7-a a preliminariilor 
C.E. (tineret) : la Nitra. selec
ționata Cehoslovaciei a fost în
vinsă eu 3—0 de reprezentati
va similară a Belgiei !

ÎN CAMPIONATUL Turciei 
continuă să conducă Fenerbahce 
cu 34 puncte urmată de Be- 
șiktas — 31 p șl AnkaragGcu — 
31 p în etapa a 15-a. Fenerbahce 
a întrecut în deplasare cu 3—1 
pe Adana. Merită remarcată for
ma excelentă în care se află 
portarul de la Fenerbahce, vest- 
germanul Toni Schumacher (tre
cut de 33 de ani) care. în 15 
partide a primit doar 10 goluri 1 
Alte rezultate : Trabzon — Ada- 
nademir 4—1. Bolu — Bursa 2—0. 
Ankaragtlcu — Sansun 1—0. Be- 
siktas — Karhramanmaras 7—0 !. 
Eskișehir — Altay 1—1.

ATLETISM • Englezul Gary 
Staines a terminat Învingător tn 
cursa de la Madrid, fiind Înre
gistrat pe distanța de 11,800 km 
cu timpul de 33:24. La start s-au 
aliniat peste 14 000 de concurență

BOX • In turneu! de la Co
penhaga, la categoria supergrea, 
pe locul întîi s-a clasat danezul 
Brian Nielsen, care l-a Întrecut 
la puncte cu o decizie de 3—2 
pe bulgarul G. Hapzanov. La 
categoria grea. Artem Agoplan 
(U.R.S.S.) l-a Învins la puncte 
pe Mark Hulstroem (Danemarca), 
Iar la categoria mijlocie Rlno 
Ramirez (Cuba) șl-a adjudecat 
victoria Ia puncte în fața ame
ricanului James Crisp.

CICLISM • Etapa a 9-a a 
cursei ce se desfășoară tn Me
xic a fost eîștigată de rutierul 
sovietic Aleksandr Turbin, în
registrat pe 149 km cu 3h47:0. 
Lider al clasamentului general 
se menține mexicanul Mlgtiel 
Arroyo.


